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Verbonden
in een handomdraai
Een digitale snelweg met bewegwijzering?
Wij regelen het!
Voor iedere bewoner een ijzersterke internetverbinding,
zonder gedoe. Het kan! Bij Bluestay leggen we de kabels aan,
plaatsen we het modem en access point èn zorgen we voor een
razendsnelle verbinding. En dat allemaal in een handomdraai!
Met Bluestay SmartConnect haalt u de enige digitale snelweg
zonder ﬁle in huis. Zo garanderen we 10 MB internetsnelheid
per bed, zowel voor tien bedden als voor enkele honderden.
Om dit waar te maken leggen we altijd de best mogelijke
infrastructuur aan, of het nu gaat om WIFI, glasvezel of via de
COAX. Daarnaast maken we het netwerkbeheer eenvoudig en
inzichtelijk. Dat werkt wel zo snel, toch?

Goede service altijd binnen handbereik
Om te zorgen dat de verbinding altijd op de meest optimale
manier blijft werken houden we de infrastructuur in eigen
beheer. Zo staat de digitale wegenwacht altijd voor u klaar.
En storingen, die lossen we natuurlijk binnen de gemaakte

“Onze digitale snelweg
gaat van A tot Z
zonder oponthoud,
zo zorgen we voor
tevreden klanten.”

afspraken op! Krijgt u er een nieuw pand bij? Dan gaan we
direct aan de slag om ook daar de allerbeste verbinding aan
te leggen. Dankzij het overzichtelijke dashboard heeft u
inzicht in alle verbindingen. Zo komt u nooit voor verrassingen
te staan.
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Klaar voor
de start?
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belletje!
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Voor deze specifieke
dienst kunt u contact
opnemen met
Roy van Ham.
royvanham@bluetrace.nl
06 13 299 383

“ Bluestay levert een breed scala
aan innovatieve diensten”

Verbinding vanaf de voordeur
Bluestay zorgt voor een ijzersterke internetverbinding op

Sjoerd Pijpers I Stay Solutions

elke locatie, groot of klein! Door kabels, modems en access

“In 2018 hebben wij gekozen voor Bluestay als

points te plaatsen op een overzichtelijke manier garanderen

connectiviteitspartner voor de WIFI en meer. Niet omdat

we 10 MB internetsnelheid voor ieder bed. Zo heeft u

Bluestay de enige partij is die dit kan, maar wel omdat zij een

altijd tevreden huurders!

breed scala aan innovatieve diensten levert. Zo hebben we
ons totale camera-park laten doen waarbij we middels een
app alle camera’s kunnen zien, beheren en beelden terug

Direct uit de startblokken

kunnen kijken. Bluestay heeft ons ook geholpen met het
Dankzij onze samenwerking met de grote internetproviders

digitaliseren van de afrekening op onze wasmachines en

zorgen we er na het aanleggen van de juiste verbinding voor

drogers. Ook zijn we met elkaar bezig om een dag- en nacht-

dat u direct online kunt! Geen gedoe meer met allerlei losse

registratiesysteem te implementeren, waarbij de automa-

abonnementen, want wij regelen dat in één keer. Nieuw pand

tische deurvergrendeling centraal staat. Al deze diensten

erbij? Dan zorgen we ook daar in een handomdraai voor

komen in 2020 samen in de app die we met elkaar ontwikkelen

stabiel en snel internet.

en al deze diensten zorgen voor een betere gastbeleving,
kostenbesparingen en zeer interessante verdienmodellen.”

Doorlopende service
Door zowel de infrastructuur als de verbinding in eigen
beheer te houden zorgen we ervoor dat we storingen kunnen
voorkomen. Ook kunnen we u binnen 24 uur van dienst
zijn, waar in het land dan ook! Dankzij ons overzichtelijke
dashboard heeft u zelf ook inzicht in de verbindingen op al

Daarom Bluestay...
In 4 stappen naar
resultaat.

uw locaties.

1

Aanvragen internetlijn

2

Installeren

3

Tevreden klanten
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Bluestay
SmartCamera

SmartConnect
SmartReport
SmartWash

Is Bluestay SmartConnect wat voor u?
Neem dan contact met ons op via info@bluestay.nl
of 020 240 1300

