IT marktleider verhuisd

oplossingen en cloudoplossingen gaan een steeds grotere plaats
innemen in onze dienstverlening. Daarnaast willen we ons meer
toeleggen op beveiliging. Denk bijvoorbeeld aan beveiliging van o.a.
mobiele apparaten. Wanneer medewerkers met hun privé toestel op
het netwerk van de zaak werken, brengt dat diverse risico’s met zich
mee. Daar zijn veel mensen zich niet van bewust. Beerepoot
Automatisering levert ook steeds vaker maatwerk. We hebben
specialisten in dienst die intelligente oplossingen schrijven die
precies doen wat organisaties nodig hebben. Zo kunnen ze optimaal

Beerepoot Automatisering professionaliseert verder in Hoorn

In de cloud op het
nieuwe hoofdkantoor

gebruik maken van hun software, zonder dat meer dan de helft van

gaan we voor met ons hele team. De laagdrempelige cultuur binnen

de programma’s onbenut blijft.’

het bedrijf maakt dat we allemaal diezelfde kant op willen gaan. Dat
moet ook wel. Onze mensen zijn onze motor.’

Marktleider Noord-Holland
‘We willen verder gaan dan alleen marktleider zijn in West-Friesland.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Kom dan eens

We streven ernaar marktleider van Noord-Holland te worden. Als het

lang op Dr. C.J.K. van Aalstweg 5 te Hoorn of neem contact op

over IT gaat, dan moet het over Beerepoot Automatisering gaan. Daar

met 0229 - 768 768!

Alle apparatuur is aangesloten, de serveromgeving functioneert en iedereen zit op zijn plek.
Beerepoot Automatisering is sinds eind oktober trotse inwoner van Hoorn. Vanuit het nieuwe
hoofdkantoor werkt de IT marktleider van de regio hard aan zijn netwerk én dat van zijn klanten.
Het verhuizen was nog een enorme klus. Na een grootscheepse

Zakelijk professionaliseren

verbouwing van het pand aan de Van Aalstweg moest alle apparatuur

De uitstraling van het pand is meteen leidraad voor de toekomststra-

van Zwaagdijk naar Hoorn worden verhuisd. Als je bedenkt dat een groot

tegie van het bedrijf. ‘We willen ons zakelijk verder professionaliseren.

aantal bedrijven hun volledige serveromgeving bij Beerepoot Automatise-

Zowel met onze producten en diensten als met ons team. Daarnaast

ring hebben ondergebracht, begrijp je dat dat geen sinecure was. Alex

willen we zakelijk Noord-Holland meer bieden, met seminars en

Middelburg kan dat beamen. ‘Het verhuizen van onze serveromgeving is

workshops. Daar hebben we nu een grote ruimte voor in het pand.

voor een aantal mensen nachtwerk geworden. Maar dat betekende wel

Elke maand willen we zo’n bijeenkomst organiseren, in samenwer-

dat de onderbrekingen voor onze klanten tot een minimum zijn beperkt.

king met onze partners. Zo gaan we meer de diepte in en leren we

We zijn erg blij met onze nieuwe huisvesting in een representatief pand.

ondernemers meer over de kansen en bedreigingen op het gebied

De serverruimte is naar de laatste maatstaven ingericht en gecertifi-

van automatisering en de snelle ontwikkelingen daarin.’

ceerd. Alle bekabeling is netjes weggewerkt en gelabeld. Het is nu een
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ruimte die we met trots laten zien aan bezoekers. Het is ons visitekaart-

Intelligente oplossingen

je. Het hart van Beerepoot Automatisering.’

‘Met onze diensten willen we de breedte in. Professionele draadloze
Tekst: Desiree Machtel Fotografie: Richard de Beer

57

