
BEDRIJFSPRESENTATIE!

SEAMCOM is in Nederland een value-added distributeur met tal van producten, oplossingen en diensten 
voor de radiodealer. Naast Nederland  zijn wij actief in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. 
 
SEAMCOM biedt zijn partners een uitstekende basis voor het inkoopproces. Met een doelgerichte website, 
ruim assortiment, online shop en vele andere functies zorgen wij ervoor dat onze dealers de tools in huis 
hebben om de juiste oplossingen te kunnen bieden voor de eindgebruiker.""
SEAMCOM is onderdeel van de ALSO Holding AG met vestigingen in twaalf Europese landen. Met een 
omzet van 6,3 miljard euro is ALSO de nummer drie IT, telecommunicatie en consumentenelektronica-
distributeur in Europa.

SEAMLESS COMMUNICATIONS



De SEAMCOM shop biedt u een uitgebreide service voor alle producten, oplossingen en diensten op 
het gebied van analoge en digitale radioapparatuur. Onze partners profiteren van een groot 
assortiment producten van verschillende fabrikanten."
"
In de SEAMCOM shop kunt u als partner eenvoudig een actueel overzicht vinden van onze 
voorraden, uw inkoopprijzen en leveringstijden. De geoptimaliseerde catalogusstructuur zorgt ervoor 
dat u producten eenvoudig kunt vinden. Naast de voorraad, inkoopprijzen en levertijden vindt u ook 
gedetailleerde product data sheets en foto’s, zodat u deze in uw eigen online shop kunt gebruiken. "
"
Orders kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week in de SEAMCOM shop 
plaatsen."

ONLINE SHOP



Orderoverzicht 
Altijd digitaal inzage in uw lopende en 
afgehandelde orders. Met de handige 
zoekfunctie zoekt u snel naar orders op 
basis van datum, opdrachtnummer, 
artikelnummer of serienummers.

FTP-prijslijsten 
SEAMCOM biedt zijn partners 
uitgebreide up-to-date prijs- en 
voorraadinformatie van het gehele 
assortiment.

Resource Center 
Brochures, manuals, software, 
presentaties, marketingmateriaal, 
nieuwsbrieven en meer vindt u terug in 
ons Resource center.

Financieel  
Altijd een mogelijkheid om uw factuur 
nogmaals digitaal op te vragen. Een 
overzicht van open en/of vervallen 
posten duidelijk weergegeven en altijd 
beschikbaar.

Track & Trace 
Online uw orders volgen tot aan de 
deur. Elke order welke wij voor u 
verzenden, voorzien wij van een Track 
& Trace nummer zodat deze eenvoudig 
te volgen is.

Online costumer service  
Met onze online klantenservice meldt u 
makkelijk uw retouropdracht of reparatie 
aan.



De voordelen van drop shipment voor u als partner:  

• Direct vanuit ons magazijn versturen naar uw relatie."
• Geen extra handeling."
• Geen eigen voorraad benodigd."
• Geen overslaglocatie benodigd."
• Geen risico bij vermiste of beschadigde zendingen 

(verzekerde zending)."
• Geen extra verzendkosten. 

SEAMCOM biedt zijn partners de mogelijkheid om 
orders direct vanuit het SEAMCOM magazijn te 
versturen naar de eindgebruiker. In deze dienst blijven 
wij volledig onzichtbaar en zullen we, in plaats van 
een SEAMCOM pakbon, een pakbon met uw logo en 
contactgegevens toevoegen aan de zending.

VERZENDEN 
MET UW EIGEN 
PAKBON



Bij SEAMCOM ontvangt u standaard uw facturen 
digitaal per e-mail. Belangrijke voordelen van een 
digitale PDF-factuur zijn:"

• De digitale facturen ontvangt u snel, eenvoudig en 
zijn overzichtelijk."

• Al uw facturen zijn 24 uur per dag, 7 dagen per 
week beschikbaar in uw e-mailbox."

• Praktisch geen verwerkingstijd en hierdoor dus 
kostenbesparend."

• De mogelijkheid om uw facturen op een eenvoudige 
manier digitaal te archiveren."

• Een positieve bijdrage aan een groenere omgeving.

DIGITALE FACTUREN



SEAMCOM maakt gebruik van een geoptimaliseerd 
nieuwsbrievensysteem! Dit betekent dat u als ontvanger de 
keuze heeft welk nieuws u wilt ontvangen. 
 
Het aanmelden en/of wijzigen gaat eenvoudig via het  
inschrijfformulier. Zo bepaalt u als partner van SEAMCOM 
zelf welke acties u wel of niet ontvangt! 
 
SEAMCOM Analoge Radio informatie  
SEAMCOM Digitale Radio informatie  
SEAMCOM Service informatie  
 
www.seamcom-nieuwsbrief.nl

STEL UW EIGEN  
NIEUWSBRIEF SAMEN



Motorola PMR draagtassen  
Motorola DMR draagtassen  
Motorola TETRA draagtassen  
Motorola Pager draagtassen

Straalkabels 
Coaxkabels 
Jumper kabels 
Connectoren

Digitale indoor oplossingen  
Optische repeater systemen"
Combiners 
Filters

Alternatieve audio 
oplossingen voor Motorola, 
Vertex, Kenwood, Icom, 
Tait en Sepura

! ANDREW/COMMSCOPE!! AXELL WIRELESS!! BOCKENHOLT! ! COPACKS! ! FUNKTRONIC

Basispost antennes"
Maritieme antennes 
GPS antennes 
Mobiele antennes 
Draagbare antennes 
Mircrogolf antennes 
Filters 
Combiners 
Systeem componenten  
Accessoires

PMR446 portofoons 
PMR portofoons 
PMR mobilofoons 
DMR portofoons 
DMR mobilofoons  
DMR repeaters"
TETRA portofoons 
TETRA mobilofoons 
TETRA infrastructuur 
Accessoires

! ! RFS! ! ! ! ! VERTEX! ! ! VIMCOM! ! ! WETECH
PMR446 portofoons 
PMR portofoons 
PMR mobilofoons 
PMR repeaters  
DMR portofoons 
DMR mobilofoons 
Accessoires

Motorola PMR autoladers 
Motorola DMR autoladers"
Motorola TETRA autoladers 
Vertex PMR autoladers 
Kenwood PMR autoladers 
Kenwood NEXEDGE autoladers 
HYT PMR autoladers 
HYTERA DMR autoladers 
ICOM PMR autoladers 
SEPURA TETRA autoladers 

Mobiele antennes"
Basispost antennes 
Auto antennes 
GPS antennes 
Draagbare antennes  
Maritieme antennes 
Yagi antennes 
Filters & diplexers 
Omvormers (Alfatronix) 
Kabels 
Accessoires

PMR option boards 
DMR option boards

Applicaties 
 - Dispatch  
 - GPS positionering  
 - Indoor positionering

Voedingen  
Batterij laders"
Omvormers 
Inverters

Applicaties 
 - Fleet management 
 - Mandown  
 - Indoor positionering

Analoge indoor oplossingen  
Digitale indoor oplossingen  

Straalkabels 
Coaxkabels 
Jumper kabels 
Connectoren

Coaxkabels 
Glasvezelkabels  
Glasvezel oplossingen  
Connectoren

Headset oplossingen voor 
moeilijke werkomgevingen en 
voor callcenters

Mobiele antennes"
Basispost antennes  
Auto antennes 
Filters 
Combiners 
Multicouplers 
Accessoires

 ! ! HERMES MICROCOM! ! HUBER & SUHNER! IMTRADEX! ! ! KILCHERR! ! KATHREIN

PMR bediendelen  
DMR bediendelen  
NEXEDGE bediendelen  
Telefoonkoppelingen  
Lijnbesturingsapparatuur

HET ASSORTIMENT VAN A TOT Z

! ! KOLIBRI SYSTEMS! ! MASCOT! ! ! MOTOROLA!! ! PROCOM! ! RADIODATA!! !



Aanmeldformulier"
Heeft u alle gegevens bij elkaar?
Download dan hier het 
aanmeldformulier."
 
Contact"
Heeft u nog vragen? Neem dan 
gerust contact met ons  
op via: 
"
Tel.: +31 (0)24 760 0 550  
E-mail.: info@seamcom.nl

AANMELDEN ALS PARTNER!
Aanmeldprocedure  
Graag verwelkomen wij u als nieuwe partner van 
SEAMCOM. Om uw aanmelding goed te laten verlopen, 
ontvangen wij graag uw uittreksel Kamer van Koophandel 
en een getekend exemplaar van onze algemene 
voorwaarden. 
 
Let op! SEAMCOM levert enkel aan de radio vakhandel 
en niet aan eindgebruikers."
 
Betalingswijzen!
U kunt bij ons orders plaatsen op basis van vooruitbetaling 
of indien gewenst op rekening. Om gebruik te maken van 
betaling op rekening zullen wij een krediet toetsing 
uitvoeren. Het kan voorkomen dat wij aanvullende 
gegevens nodig hebben. 



SEAMCOM is de ideale partner op het gebied van logistiek. SEAMCOM neemt voor zijn partners 
alle lasten en risico's weg op het gebied van warehousing, order picking en verzending. Hierdoor 
kunnen onze partners zich volledig concentreren op de verkoop van producten. "
"
Partners van SEAMCOM/ALSO profiteren van een geautomatiseerd logistiek concept met een 
sterke infrastructuur. Om dit te kunnen realiseren hebben wij logistieke centra in Bad Wünnenberg-
Haaren, Braunschweig, Soest en Staufenberg. Samen zijn deze locaties goed voor meer dan 
100.000 vierkante meter magazijnruimte en ruim 35.000 artikelen.  
 
"

EXPERTS IN LOGISTIEK

De logistieke centra van ALSO !
verwerken dagelijks meer dan 40.000 zendingen.!


