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Bedrijfsvoorstelling

Sercu is een familiebedrijf met meer dan 20 jaar ervaring in alles wat met 
kantoor & IT te maken heeft. Ons gespecialiseerd team helpt u graag verder 
bij aanschaf van een laptop, computer, printer, telefoniesysteem of boek-
houdsoftware. Om de juiste keuze te maken is het belangrijk uw huidige 
situatie te kennen. Onze IT-specialisten geven u graag advies. 

Koen Sercu Wim Sercu Dirk Sercu

Waarom kiezen voor Sercu

Wij zorgen voor kwalitatieve en kostenbewuste totaaloplossingen 
voor uw kantoor. 
 
Onze uitgebreide service- en supportdiensten zorgen ervoor dat uw bedrijfs-
automatisering optimaal werkt. Wij denken mee hoe we uw bedrijf naar een 
nóg hoger niveau kunnen tillen.

Het juiste product op de juiste plaats.

Verantwoordelijke 
IT-afdeling

Verantwoordelijke 
ERP

Verantwoordelijke 
Printing
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Computers-Netwerken

Sercu is gespecialiseerd in het het oplossen van hard- en software problemen 
voor zowel particulieren als bedrijven. U kunt bij ons terecht voor al uw kleine 
en grote reparaties, installatie en onderhoud van uw computer of laptop.  
Dienst na verkoop is voor ons een vanzelfsprekendheid en voor u een  
zekerheid.

 

Ervaring Service Aanbod

Sercu: uw partner voor IT

Hard- en software

Netwerken

Met meer dan 20 jaar ervaring kan u genieten van een uitstekende service.  
In onze showroom heeft u altijd een ruime keuze uit verschillende merken.

Onze troeven
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Printers

Wilt u een printer kopen voor thuisgebruik of voor op kantoor? Zoekt u een 
inkjet printer, waarmee u zowel teksten als foto’s print? Of een laserprinter 
die meer dan 30 pagina’s per minuut afdrukt? Moet het apparaat ook kunnen 
scannen, kopiëren of zelfs faxen? Ga dan voor een All-in-one printer. Print u 
veel in kleur, kies dan voor een inkjet printer met meerdere inktcartridges. 
Voor elke gebruikssituatie is er een printer die het beste past bij u.

Advies Service Voorraad

Sercu biedt voor elke klant de juiste printoplossing!
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ERP Software

Stel uw persoonlijke oplossing samen.

Van een eenvoudige facturatie tot een volledig commercieel beheer, dat per-
fect in uw boekhouding geïntegreerd is. Volg uw boekhouding in real time en 
wordt op de hoogte gebracht van te ondernemen acties. 
 
 
 
 
 
 

Sercu laat u toe om uw eigen boekhoud- en beheeroplossing samen te stellen 
in functie van de gewenste automatiseringsgraad. 

Beheeroplossingen voor de KMO’s

Timing Digitalisatie Delen
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Kantoormeubilair

Voor inspirerend en eerlijk advies ten aanzien van interieur en inrichting bent 
u bij ons aan het juiste adres. Wij leveren zowel totale interieurconcepten als 
afzonderlijke, losse kantoormeubelen, bureaus, werkplekken, zit sta tafels,  
kasten, ladenblokken en andere aanverwante producten van o.a. Palmberg.

Sercu: uw leverancier van kantoormeubelen

Een cruciaal element in de huidige werkomgeving is de kantoorstoel. Mensen 
die op kantoor werken, brengen er een half leven op door.

Ruim assortiment aan ergonomisch verantwoorde bureaustoelen
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Kantoortoebehoren

In tijden van drukke agenda’s is het bestellen via een 
webshop een ware zegen!  
Via onze webshop sercu.calipage.be kan u eenvoudig 
en in enkele muisklikken bestellingen plaatsen. Een 
bezoek aan onze winkel is eveneens een aanrader.

Online bestellen of een aangenaam winkelbezoek?

PAPER-PLANE

Credit-Card 

Grote keuze, snel geleverd Professioneel advies

Meer dan 18.000 artikelen online voor uw  
kantoor, binnen de 24 uur geleverd.

Professioneel advies bij de keuze van uw product. 
Niet tevreden? Laat het ons weten!

Scherpe prijzen Ecologisch kantoor

Doorlopend promoties op meer dan 250 A-mer-
ken. Beste prijs/kwaliteitsgarantie op het huismerk 
Calipage.

Alles voor een economisch en ecologisch kantoor

Een ruim assortiment waaronder Maverick en 
TheChesterfieldBrand. Leder is nu eenmaal 
een materiaal dat stevig is, maar er ook mooi 
en classy uitziet.

Diverse producten uit echt leder

Bij Sercu, kunt u zich uitstekend laten infor-
meren, welke pen bij u past. Alle pennen zijn 
verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en 
prijscategorieën. Gravures zijn ook mogelijk.

Ontdek ons gamma van luxe schrijfwaren

Breed gamma luxe schrijfwaren
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Kassa’s

Wij bieden u een breed gamma van touch kassa’s voor horeca en detailhandel.
Mogelijkheid om te werken in netwerk, met barcode scanners, blackbox, 
weegschaal, handhelds, wifi ticketprinters, RFID lezer, tafelbeheer, 
ledenbeheer (voor sportclubs), stockbeheer…. en nog veel meer.

Sercu, uw partner in kassa’s, kasregisters en kassasystemen
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Dicteren

Philips SpeechLive is de ultieme oplossing voor uw dictatenworkflow. Neem 
uw stem op en ga online naar uw bestanden, wanneer u dat wilt, overal en 
altijd. Bespaar tijd! 

      Werken waar en wanneer u dit wilt
      Altijd mobiel
      Uitstekend workflowmanagement
      Soepele integratie in bestaande workflows
      Flexibele abonnementen

Online dicteren en transcriptie. 
Geen software-installatie nodig.

Philips SpeechLive - Inspreken. Verzenden. Klaar.
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Tijdsregistratie

De elektronische prikklokken TM920 en TS-350  
beantwoorden aan de noden van een moderne  
tikklok. Ze zijn zeer betrouwbaar en van zeer  
hoge kwaliteit.

Analoge tijdsregistratie

One Two Time

Smart Time

Voortaan rekent uw computer de werkuren van 
uw medewerkers uit. De opvolging van de werktijden 
is voortaan geen inspanning meer. Omhels uw tijd 
die door One Two Time vrijkomt.

Digitale tijdsregistratie
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Voip-Telecom-Telecom

3CX is een software-gebaseerde, open standaard, IP PBX die volledige Unified 
communications functies biedt, klaar voor gebruik. 3CX maakt de installatie, 
het beheer en het onderhoud altijd eenvoudig, en biedt uw bedrijf tegelijker-
tijd een aantal voordelen, zoals:

      Eenvoudig te installeren en te beheren 
      Snijdt in uw telecom rekeningen  
      Goedkoop in aanschaf EN uitbreiding

3CX: The Future of Communications Today

Eenvoudige installatie Besparen op  
telefoonkosten

Aanpasbaar

Geen telefoonkabels 
meer nodig

Beter overzicht Niet plaatsgebonden



Clock Elke werkdag 08u30 – 12u00 en 13u15 – 18u00      zaterdag 09u00 - 12u00

Brugsesteenweg 380 - 8800 Roeselare 
051 / 24 70 00 
info@sercu.be 
www.sercu.be
www.facebook.com/sercu.calipage.be/
www.instagram.com/sercucalipage/
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