
The Bergler Way of Working is een unieke 
Agile-projectaanpak waarmee wij onze 
klanten helpen software te ontwikkelen die 
aansluit bij de dagelijkse bedrijfsvoering. 
Deze aanpak bestaat uit een combinatie van 
Prince2 en Scrum, twee methodieken die 
garant staan voor wendbaarheid, transparan-
tie en een heldere projectrapportage. Ieder 
project begint met een initiatiefase waarin 
wij uw wensen op een rij zetten. Tijdens 
deze fase maken we een functioneel ontwerp 
en een projectplan. Wij zijn hierin transpa-
rant en nemen u mee in onze detailbegroting, 
zodat u zelf kunt zien hoe het projectbudget 
is opgebouwd.

Het project wordt opgesplitst in overzichte-
lijke fases waarin we commitment afgeven 
voor de doelstellingen die we samen afspre-
ken. Elke fase bestaat uit wekelijkse sprints, 
waarin we software opleveren en samen met 
u kijken of het project de juiste koers vaart. 
Het commitment wat onze professionals u 
daarbij bieden staat garant voor een zorge-
loze projectaanpak.

Daarnaast helpen we u om de functionali-
teit te prioriteren op waarde, en zorgen we 
ervoor dat de belangrijkste zaken het eerst 
worden opgeleverd. Onze bedoeling is dat 
u aan het eind van het project meer hebt 
gekregen dan waar u op had gehoopt. Daar 
doen we ons uiterste best voor!

Zoekt u een partner die precies weet 
waar het bij (maatwerk) softwareont-
wikkeling om draait? Bergler biedt een 
unieke oplossing om u te ontzorgen en 
uw doelen te realiseren.  

In grote lijnen:

   Het voorstel
Na een intakegesprek (en indien nodig een vervolg-
gesprek) maken wij een voorstel op maat voor het 
vervolgtraject. Hierin geven we duidelijk aan welke 
stappen zullen volgen. De volgende stap is doorgaans 
de requirements-uitvraag, waarin wij samen met 
u uw (functioneel en technisch) wensen en eisen  
formuleren. Dit traject bieden we tegen een vooraf 
vastgestelde prijs aan, zodat u precies weet waar u 
aan toe bent.

   De juiste informatie
Voorafgaand aan het requirementstraject bieden wij 
u zo veel mogelijk concrete informatie:
Over de kosten en resultaten van het requirement-
straject; Over de professional die dit traject samen 
met u gaat doorlopen (u spreekt deze persoon voor-
af; het is aan u om te bepalen of u vertrouwen hebt 
in zijn/haar kennis en kunde); Over de te verwach-
ten kosten van het realisatietraject. Deze kosten 
zijn pas goed vast te stellen na de requirementsfase, 
maar een inschatting is vaak wel te geven.

THe Bergler Way 

of Working



 Het realisatietraject
Na de requirements-uitvraag doen wij u een voorstel 
voor realisatie van de software. Wij bieden dit pro-
ject aan met een helder budget en met een vooraf 
vastgestelde planning. U weet dus precies wat u 
krijgt, wanneer u het krijgt en wat het gaat kosten. 
Het commitment is altijd inbegrepen.

 over Bergler 
Onze specialiteit is maatwerk in ICT. Van 
strategie en architectuur tot onderhoud, 
van update tot state-of-the-art applicatie-
ontwikkeling. Probleemoplossend werken 
is ons kenmerk. Anytime, anywhere, any 
device. Ruim 150 professionals staan borg 
voor de stabiliteit én betrouwbaarheid 
van de backbone in uw organisatie. 
Niet om de technologie te volgen, maar 
om voorop te lopen op toekomstige 
ontwikkelingen. Om zo uw organisatie 
future-proof te maken. Vandaag, morgen 
en in de verre toekomst.

Bergler Software Solutions, opgericht 
in 1980, staat voor tevreden relaties 
dankzij hoogwaardige diensten, een 
resultaatverantwoordelijke werkwijze 
en marktconforme tarieven. Inclusief 
het commitment van deskundige ICT-
specialisten die uw vertrouwen waard 
zijn. 
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Wat mag u van ons 
verwachten?   

•	 Een projectplan waarin we helder beschrijven 
wat wij voor u gaan doen, hoe we dit doen en 
tegen welk budget

•	 Een functioneel ontwerp waarin uw software 
eenduidig en in behapbare functionele 
onderdelen staat beschreven, met heldere 
acceptatiecriteria

•	 Wekelijkse voortgangsrapportages
•	 Wekelijkse softwaredemo’s
•	 Duidelijke en open communicatie
•	 Commitment om waar te maken wat we 

beloven
•	 Een sterke drive om u te ontzorgen 
•	 Een hoge softwarekwaliteit 


