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The sky is niet the limit

Met Beerepoot

kom je verder

Ontzorgen, Beerepoot Automatisering doet

netwerk aan de hand is en hoe vaak wij daarvoor ook moeten komen,

‘wolken van computers’ die samen worden gebruikt. ‘Veel onderne-

te sturen.’ Sinds 1 augustus is de directie van Beerepoot Automatisering

het elke dag. Als marktleider in West-Friesland

wij staan paraat. Omnyacc heeft er geen omkijken naar en ze weten

mers willen geen eigen cloud omgeving. Ze willen echter wèl graag

uitgebreid met Pieter Plas. Als Technisch Directeur draagt hij de verant-

precies waar ze aan toe zijn.’ Andersom is Beerepoot Automatisering

weten waar hun datagegevens worden beheerd en opgeslagen. Wij

woordelijkheid over alle technisch uitvoerende afdelingen binnen het

ook klant bij Omnyacc. ‘Het welzijn van onze medewerkers vinden wij

zorgen ervoor dat de klant met een gerust hart op afstand kan werken,

bedrijf. Alex: ‘We zijn trots dat we de volgende stap in de groei van onze

belangrijk. Omnyacc heeft voor ons een pensioenregeling en een

zonder dat hiervoor hoge investeringen in hard- en software nodig zijn.

organisatie kunnen zetten met eigen medewerkers. Daardoor kunnen

ondernemers ondersteunt bij het succesvol

arbeidsvoorwaardenhandboek opgesteld. Daarnaast ondersteunt

Daarnaast belichten wij naast de voordelen ook de nadelen, zo bieden

wij nog beter inspelen op nieuwe ontwikkelingen en verder werken aan

maken van hun bedrijf.

Omnyacc ons bij de afronding van de jaarrekening, geven zij waar

wij de ondernemer een volledig en transparant advies.’

innovatie binnen het bedrijf.’ www.bpaz.nl

is Beerepoot IT partner voor veeleisende
organisaties. Een specialist met passie die

nodig financieel advies en zijn zij een gewaardeerde sparringpartner.
Beerepoot Automatisering, met vestigingen in Zwaagdijk en Alkmaar,

Omnyacc begrijpt onze dienstverlening. Het kantoor is financieel

Uitbreiding directie

richt zich op de zakelijke markt. Het bedrijf is één van de grootste

gezond en de medewerkers zijn goed opgeleid. Voor ons doorslag-

Een organisatie past zich vaak aan de syste-

spelers op gebied van automatisering in West-Friesland en de kop van

gevende factoren om met een bedrijf in zee te gaan.’

men aan, Beerepoot heeft zijn systemen

Noord-Holland. De ruim 400 zakelijke klanten bevinden zich vooral in

aangepast aan de organisatie. ‘Ons bedrijfs-

de directe omgeving van beide vestigingen. ‘We willen dicht bij de klant

Projectbasis

proces is volledig in kaart gebracht en

zitten, zodat we snel aanwezig kunnen zijn als dat nodig is,’ zegt Alex

Beerepoot werkt op projectbasis en volgens een vast principe.

geoptimaliseerd. Dat geeft ons handvatten

Middelburg, mede-eigenaar van Beerepoot Automatisering. ‘Daarnaast

Elk contact begint met een kennismakingsgesprek met een account-

om grip te houden en waar nodig direct bij

creëren wij zo voor onze medewerkers in de regio een werkgebied

manager van Beerepoot. Hierna volgt een netwerkscan door een

dicht bij huis. Een voorwaarde die wij hen graag bieden.’

techneut. Hij kijkt naar wat er staat, hoe oud dit is en wanneer het is

Alex
Middelburg

Pieter Plas

ingericht. Zijn bevindingen worden vertaald in een netwerkadvies dat

Garantieverzekering

door een accountmanager wordt herschreven in begrijpelijke taal.

Beerepoot biedt onderhoud en beheer voor een vaste prijs in de vorm

Gaat de klant akkoord met de offerte, dan volgt de opdracht.

van een garantieverzekering. Dat is uniek in de automatiseringsmarkt.

‘Ons scoringspercentage is hoog, ruim 90%,’ zegt Alex. ‘Als wij de

‘Een bedrijf als Omnyacc heeft een continuïteitscontract bij ons

opdracht krijgen vindt er een implementatiegesprek plaats, gevolgd

afgesloten voor een vast bedrag per maand. Wat er ook met het

door de implementatiefase. Pas hierna gaat het onderhoudscontract
in.’ Een kennismakingsgesprek met Beerepoot is vrijblijvend, de

We zijn trots dat
we de volgende
stap in de groei
van onze organisatie kunnen
zetten
42

netwerkscan niet, hiervoor vraagt het bedrijf een vergoeding. ‘Met het
uitvoeren van een netwerkscan leveren wij een blauwdruk van een
netwerk en de toegesneden adviespunten. De klant is zich meestal
niet bewust van de mogelijkheden. Ons systeem is transparant. Elke
klant kan in ons systeem inloggen en de servicebonnen bekijken.
Wij leggen dus altijd verantwoording af over onze werkzaamheden.’

The sky is niet the limit
Voor het beheren en opslaan van datagegevens heeft Beerepoot zowel
private als hybride cloudoplossingen. Meerdere interne en/of externe
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