iT takes

Doen waar je goed
in bent:
iT takes 2

Doen waar je goed in bent. En de ambitie hebben om dat elke
dag beter te doen. Daar geloven wij in. Net zoals wij weten
dat dit niet altijd vanzelf gaat. Soms is daar ondersteuning bij
nodig. Zeker als het gaat om iT-oplossingen. Ontwikkelingen
volgen elkaar in razendsnel tempo op. Hardware, software,
internettoepassingen, in de cloud-oplossingen: wat nu geldt,
is morgen alweer achterhaald. iT2 zorgt ervoor dat u vandaag
probleemloos kunt werken en altijd klaar bent voor de toekomst. Onze iT-oplossingen verbeteren het primaire bedrijfsproces zodat u focus houdt op zaken die er echt toe doen.
iT2 stuurt op resultaat
Wat wilt u bereiken met automatisering, wat zijn de ambities
en wensen? De antwoorden op deze vragen zijn leidend bij
elke stap die wij zetten. Wij denken mee, zijn betrokken en
verplaatsen ons nauwgezet in uw positie en ambities. Aan de
hand van een quick scan leggen we in een gezamenlijk plan
van aanpak vast hoe we uw doelstellingen op het gebied van
automatisering gaan realiseren.
Of het nu gaat om standaard systeembeheer of het leveren
van speciale op het bedrijfsproces afgestemde iT-oplossingen:
bij ons krijgt iedere klant, van klein tot groot, dezelfde
aandacht. Samen bepalen wij de koers, houden we richting
en sturen we op resultaat. Dat is wat telt voor ons.

Onze iT-oplossingen
Wij geloven in oplossingen die zijn gebaseerd op wederzijds
commitment. Zonder betrokkenheid en draagvlak, is de kans
op succes minimaal. iT takes 2. Daarom.
		Advies
		

De aanschaf van hardware en software is een

kostbare investering. Ons eerste advies is voor een belangrijk
deel gebaseerd op informatie uit de quick scan. Ook daarna
denken wij voortdurend proactief mee. Vervelende verrassingen voorkomen we door een gefaseerde aanpak en focus op
proces- en risicomanagement.
			

Ontwikkeling en Systeembeheer

			

De organisatie als uitgangspunt. Dit betekent

dat wij software ontwikkelen of aanpassen aan het primaire
bedrijfsproces en niet andersom. Dit geldt eveneens voor het
beheer van hardware of applicaties. Wij denken mee en zijn
betrokken. Uw doelstellingen zijn leidend, niet de techniek.
Onze mensen zijn 24/7 bereikbaar en zorgen ervoor dat u
zonder zorgen kunt werken.
Services
iT takes 2. Dat geldt ook voor ons. Voor een aantal
producten en diensten werken wij samen met partners.
Gewoon omdat zij meer gespecialiseerd zijn op een bepaald
gebied. Zij doen waar zij goed in zijn en samen zijn we nog
beter. Wij zijn verantwoordelijk voor de services en zijn het
aanspreekpunt voor onze klanten.

iT takes 2
1 can have ambition,
2 can make iT happen!

Geïnteresseerd?
Vraag vandaag nog vrijblijvend de
quick scan aan!
iT2
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