
Goede kantoorautomatisering is een must voor iedere organisatie. Zet software 

op de juiste manier in en bereik meer. Bespaar door het automatiseren van uw 

processen. Realiseer beter projectmanagement en relatiebeheer. VBVB ICT helpt 

u het maximale uit uw software, hardware en uw organisatie te halen. Wij 

hebben de expertise in huis die u helpt ondernemen. Of het nu gaat om een 

configuratie voor een bedrijf met 10 medewerkers of om een netwerkoplossing 

voor een organisatie met 300 werkplekken. Voor kantoorautomatisering, 

systeembeheer en support belt u in het vervolg simpelweg ‘uw afdeling 
automatisering’. 
 

Problemen oplossen en voorkomen 

Met ons systeembeheer bieden wij eindgebruikers support voordat ze zelf merken 

dat het nodig is. We controleren en onderhouden de apparatuur en de software. 

En zorgen voor updates. Daarmee voorkomen we storingen. Dit noemen wij pro-

actief beheer. En mocht er toch nog iets niet zo gaan als verwacht, dan staat onze 

gecertificeerde helpdesk voor u klaar en is een telefoontje voldoende om het snel 

op te lossen. 

 

Alles snel geregeld 

VBVB is gevestigd in hartje Amsterdam. Is uw organisatie in de Randstad 

gevestigd? Dan profiteert u volop van onze snelle dienstverlening. Zit uw 

organisatie wat verder weg, dan helpen wij u op afstand. Met behulp van de 

nieuwste technologie nemen wij op uw verzoek uw muis over en kijken we als het 

ware over uw schouder mee! 

 

Gratis nulmeting en advies 

U kunt VBVB projectmatig inzetten, maar u kunt ook kiezen voor een intensievere 

samenwerking. Als u uw automatisering aan ons uitbesteedt, voeren wij eerst een 

nulmeting voor u uit. In een overzichtelijk rapport leest u hoe uw server, netwerk, 

werkstations en beveiliging er voor staan. Zijn er knelpunten, dan ontvangt u van 

ons een advies voor wenselijke en noodzakelijke oplossingen. U kunt uw ICT-

budget baseren op een gedegen onderzoek en weet dus precies waar u aan toe 

bent. En besluit u klant te worden bij VBVB, dan is dit rapport geheel gratis. Een 

van de vele extra’s waarop u bij VBVB kunt rekenen. 
 

Lage kosten 

U huurt VBVB in per uur of een gedeelte  daarvan. Dat scheelt u veel geld want 

de meeste automatiseerders rekenen per dag of dagdeel. Bovendien 

berekenen wij geen voorrijkosten als uw bedrijf binnen de ring van 

Amsterdam is gehuisvest. Een voordeel dat snel kan oplopen! 

VBVB, uw afdeling automatisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VBVB in het kor t 

 Wij leveren, installeren, beheren en 

beschermen de netwerken van meer 

dan 250 MKB bedrijven in de Randstad 

 Wij hebben gespecialiseerde en 

gecertificeerde medewerkers 

 Wij hebben onze eigen Servicedesk en 

zijn uitstekend bereikbaar 

 Wij stellen ons graag op als uw  eigen 

afdeling automatisering en denken in 

oplossingen vanuit uw bedrijfsvoering 

 

Wij zijn er o.a. voor 

 Netwerk- en systeembeheer 

 NAS en SAN oplossingen 

 Printing solutions 

 E-mail  en  Internet 

 Netwerkbeveiliging 

 Back-up oplossingen 

 Licentiebeheer 

 Server virtualisatie 

 Cloud computing 

 Wireless kantoor 

 Mac support 

 VoIP oplossingen 

 Nulmeting en Second opinion 

Morgen aan de slag?  Bel dan vandaag: 020-4233288 



Volop redenen om te kiezen voor VBVB 

 

Geen blabla: Over ICT kun je moeilijk doen. Of je doet het niet. VBVB kiest voor 

het laatste. Het is immers het resultaat dat telt, zonder blabla. We houden het 

liever begrijpelijk, helder en overzichtelijk. 

 

We zijn betaalbaar: Door goed gedefinieerde projectplannen en het stellen van 

prioriteiten werken we efficiënt. Het prettige  resultaat daarvan vindt u terug in 

onze facturen. 

 

We beantwoorden de telefoon: We hebben net zo’n hekel aan wachten en 
‘vrolijke’ telefoonmuziekjes  als u. Daarom is de gemiddelde wachttijd aan de 
telefoon minder dan een minuut. 

 

We hebben de beste consultants: Ze zijn moeilijk te vinden, maar we hebben ze. 

Consultants die zich blijven ontwikkelen en doorleren om zich te certificeren in 

meerdere  disciplines. We zijn zuinig op ze, maar zetten ze graag in om uw bedrijf 

verder te helpen. 

 

Bestaansrecht sinds 1996: VBVB is met meer dan 16 jaar ervaring geen 

nieuwkomer. En met consultants die vaak nog héél veel meer jaren ervaring 

hebben, zijn we eigenlijk al een oude rot in het vak! 

 

We hebben ervaring in uw branche: Met meer dan 250 klanten en een veelvoud 

aan projecten  hebben we kennis van bijna iedere branche. Of we aan één woord 

genoeg hebben? Misschien niet altijd. Dat we met zeer weinig woorden voor u 

aan de slag kunnen, is wél zeker. 

 

We houden de kwaliteit scherp in de gaten: We plannen alles zorgvuldig en 

leggen alles duidelijk vast op papier. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan 

en krijgt u de kwaliteit die u verwacht. En bij voorkeur nog net iets meer.  

 

VBVB werkt voor klanten in de volgende branches  
 

• Cultuur   • Media 

• Non-profit   • Food & Retail    

• Publieke sector  • Zakelijke dienstverlening 

• Communicatie & Reclame • Financiële dienstverlening 

“Bel met Carmela Tol of Berend van Bemmel voor een vrijblijvende 
kennismaking: 020-4233288 of mail naar verkoop@vbvb.nl” 

 

 

 

 

 

 

 

“een speerpunt in het 
 

 systeembeheer van VBVB 
 

 ICT is het voorkomen van 
 

 problemen voordat deze 
  

zich voordoen” 


