Bezoek onze website www.bergler.nl

De dienstverlening van de Bergler Groep:
Bergler is het aanspreekpunt voor het midden- en grootbedrijf in Nederland. U kunt bij ons terecht voor alle vraagstukken
met betrekking tot software en infra-oplossingen alsmede online- en flex vraagstukken. Ruim honderdvijftig 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.

software
solutions
Bergler Software
Solutions ontwikkelt
softwareoplossingen
die organisaties een
voorsprong geven en
succesvol maken.

infra
solutions
Bergler Infra Solutions
richt zich als dienstverlener op advisering,
ontwerp, implementatie,
beheer en onderhoud van
ICT infrastructuren.

flex
solutions
Bergler Flex Solutions ontzorgt opdrachtgevers op
nuchtere en transparante
wijze bij het inlenen van
professionals. Onze doelstelling is om de beste
zoekmachine voor professionals te zijn: De professional die u zoekt, hebben
wij al gevonden.

online
services
Bergler Online Services is
gespecialiseerd in online
diensten, nieuwe marketing, actieve interactie en
communicatie. Websites,
APP’s, SEO en meer.

Nieuwe tijden vragen om nieuwe oplossingen

Ontwikkeling van maatwerksoftware die waarde
toevoegt aan uw organisatie. Informatie analyse,
architectuur, ontwerp, bouw, testen, projectleiding.
•
•

Gekwalificeerde eigen ICT-professionals
Actief competence center (seminars, workshops)

Infrastructuren: Architectuur, netwerkbeheer,
hosting, storage-oplossingen, helpdesk, remote
beheer, projecten, beheer op locatie, Office 365
(beheer / implementatie / migratie), online backup/disaster recovery, VoIP, private cloud diensten,
beheer en ondersteuning op public cloud diensten.

Zoekt u een partner die precies weet waar het bij
(maatwerk) softwareontwikkeling om draait? Bergler
Software Solutions biedt een unieke oplossing om u te
ontzorgen en uw doelen te realiseren. Met behulp van de
op Agile/PrinceII gebaseerde “Bergler Way of Working”
ontwikkelen we software binnen deadline en budget.

Partners/technieken/leveranciers:
• Microsoft, VMWare, Juniper, Evault, Dell, HP,
Fortigate, Cisco
• Hyper-V / VMWare (als virtualisatie platform)
• Azure / Amazon (als publieke cloud dienst)
• Nbrix / Dataplace / EU Networks (als datacentra)

•
•

Bergler Infra Solutions is Microsoft Partner, HP
Preferred partner, Dell Premiere partner

Projecten, applicatie development en -maintenance
Expertises/certificeringen: Agile, Scrum, Prince2,
.Net, MVC

Bergler Software Solutions is Microsoft Partner

Bergler Online Services is gespecialiseerd in online
diensten, nieuwe marketing, actieve interactie
en communicatie. Wij ontwerpen, bouwen en
onderhouden onderscheidende websites en APP’s op
maat. Functioneel fraai en dynamisch doeltreffend.
•
•
•
•

Web-applicaties, websites, (online-) marketing,
Google, Social Media, webshops
App-ontwikkeling, mobiele websites
zoekmachinemarketing/optimalisatie (SEO/SEM)
Projecten / applicatie-onderhoud, detachering

Bergler Online Services is partner van Google en
Facebook

Hoofdkantoor:
Bergler Nederland B.V.
Postbus 2180, 4800 CD Breda
T 076 - 572 02 00
info@bergler.nl
www.bergler.nl

Bergler Flex Solutions ontzorgt opdrachtgevers op
nuchtere en transparante wijze bij het inlenen
van professionals. Onze dienstverlening bestaat
onder andere uit het matchen en leveren van ICT
professionals én professionals op het snijvlak van
business en ICT.
Wij verzorgen het contracteren van professionals
die extern ingehuurd worden, zowel wanneer deze
aangeboden worden door Bergler als wanneer deze
professionals door de opdrachtgever zijn aanbevolen.
Bergler Flex Solutions heeft het SNA Keurmerk
NEN 4400. Een geruststellende gedachte is dat
compliancy in goede handen is en WkA- en inlenersaansprakelijkheidsrisico’s afgedekt zijn.

