‘Maak een
geoliede machine
van uw bedrijf!’
Jeroen de Groot,
Accountmanager

UW BEHOEFTEN ZIJN
DE BASIS VOOR ICT!
Automatisering is als smeerolie voor uw bedrijf; het zorgt ervoor dat
alle radertjes (blijven) draaien en dat u efficiënt uw werk kunt doen.
Zeker als u uw netwerkbeheer uit handen geeft aan professionals.
Automatisering wordt in het bedrijfs-

ongelegen en kan hoge kosten met zich

leven steeds belangrijker, men kan tegen-

meebrengen. De unieke continuïteits-

woordig niet meer zonder. Hierbij staat

module van Beerepoot Automatisering

beveiliging en betrouwbaarheid voorop.

biedt hierbij uitkomst. Wij zorgen ervoor

Wij vinden het belangrijk dat de klanten

dat de storing direct wordt verholpen en

goed geadviseerd worden. Het is daarbij

tot een minimum kan worden beperkt in

essentieel dat er iemand langs komt die

de toekomst.

het verhaal helder en begrijpelijk vertelt.
Niet alleen de service, maar ook het
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• IT Advies
• Netwerk
• IT Beheer
• Virtualisatie
• Cloud Services
• IT Trainingen

Kwaliteit

bedrijf zelf is betrouwbaar: Beerepoot

Deskundigheid en kwaliteit staan bij

Automatisering behoort tot de top

Beerepoot Automatisering hoog in het

van financieel gezonde bedrijven in

vaandel. Kenmerken die zich doorver-

Nederland, dit wordt erkend door toe-

talen in het mogen voeren van Microsoft

kenning van het Graydon Financieel

MCSA- en MCSE-certificaten. Onderschei-

Gezond Certificaat. Een prettige ge-

dende certificaten die alleen thuishoren

dachte in een tijd waarin vrijwel alle

bij echte professionals en behaald

ondernemers inzetten op betrouwbaar-

door de continue investering in mensen,

heid en stabiliteit.

trainingen en kennis. De experts van
Beerepoot Automatisering zorgen ervoor

Benieuwd naar mijn verhaal? Dan kom

dat u zich volledig kunt concentreren

ik dit graag onder het genot van een kop

op uw core business.

koffie bij u uitleggen.

Betrouwbaarheid

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bij automatisering is het belangrijk

Neem dan contact op via 0228 - 35 08 63

dat het werkt. Een storing komt altijd

of verkoop@bpaz.nl.

Hoofdvestiging
Graanmarkt 11
1681 PA Zwaagdijk

Vestiging Alkmaar
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1817 DA Alkmaar
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Internet www.bpaz.nl

Email info@bpaz.nl

