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Mark Sollie, eigenaar van het in 1999 opgerichte Sollie.Comm, doet 

nauwelijks aan reclame en publiciteit, maar voor RondOmmen maakt 

hij een uitzondering. Hij zegt: “Ik investeer liever in de medewerkers op 

onze supportafdeling dan dat ik geld uitgeef aan advertenties. Ik vind 

het het belangrijkst dat klanten 24/7 op onze service kunnen rekenen.”

één nota kunnen worden gefactureerd; een 
stuk overzichtelijker.  

Back-up
Ook van internetaansluitingen en websites 
weten ze bij Sollie.Comm alles: wat voor 
een bedrijf de beste internetverbinding is, 
een betere vindbaarheid van websites, het 
ontwerpen en hosting van websites, hoe 
facturatie en iDEAL geïntegreerd kunnen 
worden in een site en, niet onbelangrijk, hoe 
er dagelijks automatische back-ups gemaakt 
kunnen worden van bestanden en mailverkeer. 
Sollie: “Te veel bedrijven werken nog zonder 
degelijke back-up. En een back-up opslaan in 
je eigen bedrijf is niet verstandig. In het geval 
van brand of diefstal kun je ineens alles kwijt 
zijn. Wij slaan de gegevens op verschillende 
externe locaties op door middel van IASO 
Back-Up Technology, wat in alle onderzoeken 
als meest betrouwbaar naar voren komt.”

VoIP
“Wat op het ogenblik een grote vlucht 
neemt,” zegt Sollie, “is het vervangen van 
telefoonlijnen door VoIP, Voice over IP. Dat 
is bellen via internet; er is dus geen aparte 
telefoonlijn meer nodig, dat is natuurlijk 
voordeliger. Voor thuiswerkers kan  er een 
systeemtelefoon aangesloten worden. Hij 
of zij kan telefoongesprekken aannemen, 
doorverbinden en zien welk medewerkers er 
binnen het bedrijf bezet zijn. De gesprekken 
tussen thuiswerkplek en bedrijf zijn gratis.” 

Uitdaging
“Wij hebben ons succes te danken aan onze 
supportafdeling en de grote kundigheid van 
ons team,” vertelt Sollie, “Wij richten ons op 
de zakelijke markt en voor gedreven ICT’ers, 
die zich breed willen ontwikkelen, bieden we 
mooie groeikansen en uitdagingen. Zij mogen 
altijd contact met ons opnemen.”  

De supportafdeling is 
het belangrijkst

Uniek
De gestage groei van Sollie.Comm is eveneens 
te danken aan de veelzijdigheid van het bedrijf 
en het unieke karakter ervan. “Wij zijn een 
beetje een vreemde eend in de bijt,” verklaart  
Sollie, “Wij leveren niet alleen alles op het 
gebied van telecommunicatie,  wij zijn ook 
provider en kunnen dus, net als bijvoorbeeld 
KPN en Tele2, telefoonnummers uitgeven, 
zowel voor vaste telefonieaansluitingen 
als voor mobiele telefoons. Dat kan alleen 
wanneer  je daar als organisatie de juiste 
platformen en licenties voor hebt en er binnen 
het bedrijf veel technische kennis aanwezig is. 
Daarover beschikken wij dus.” 

Totaaloplossing
Geen enkele organisatie met meerdere 
medewerkers kan tegenwoordig nog zonder 

een betrouwbare telefonie-oplossing met 
functionaliteiten als het koppelen van 
meerdere vestigingen en persoonsgebonden 
voicemails. Sollie.Comm biedt een 
totaaloplossing voor telecommunicatie. 
Dankzij vast/mobiel integratie is 
bereikbaarheid geen probleem meer: Vaste 
telefoons kunnen automatisch samen 
geschakeld worden met mobiele telefoons. 
Groot voordeel hiervan is dat alle kosten op 


