
Bergler ICT

Professionele ICT-capaciteit. Schaalbaar en op 
afroep waar en wanneer nodig beschikbaar. 

Zekerheid over ontwerp, implementatie, 
beheer en onderhoud van de complete ICT-
infrastructuur.

Hét antwoord op de vraag naar ontwikkeling, 
implementatie en beheer van maatwerk 
software.  

Hybride TaaS (Team as a Service). Een slimme 
variant op de traditionele Taas oplossingen. 

De continuïteit van de bedrijfsvoering borgen en organisaties future-proof maken. Dat is 
waar Bergler voor staat. Vooral in het midden- en kleinbedrijf.  Met ICT-oplossingen die ècht 
het verschil maken. Meer dan 150 professionals paraat om de stabiliteit en betrouwbaarheid 
van de backbone te bewaken. Dienstbaar aan opdrachtgevers die vooruit kijken. 

No-nonsense full-service ICT-dienstverlening

NEARSHOR ING INfRA  SOlut IONS

SOftwARE  SOlut IONS flEx  SOlut IONS



Met onze hybride vorm van Team as a Service voorziet 
Bergler ICT in de ontbrekende schakel en biedt de 
‘full stack’ van ontwikkelaars die nodig is, waarbij de 
aansturing wordt gedaan door een Nederlandse 
professional. Niet op zoek naar een team, maar gewoon 
naar die ene ontbrekende softwaredeveloper? Wij 
hebben een uitstekende pool van developers die een 
bestaand team compleet kan maken.

NEARSHOR ING

De zorg en verantwoording over de bedrijfskritische ICT-
infrastructuur onder beheer van een ‘dedicated’ partner.
Omdat de beschikbaarheid van de backbone van
cruciaal belang is voor de bedrijfsvoering. On-premises
of in de cloud. Nu en in de toekomst. Slagkracht op 
basis van duidelijke afspraken en direct bereikbaar en 
beschikbaar waar nodig. 
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Bergler Software Solutions ondersteunt organisaties 
op het gebied van Software Development binnen de 
Microsoft stack. Weet als geen ander hoe lastig het is 
om de snelle ontwikkelingen binnen het vakgebied bij te 
houden. 
De kennis en ervaring die wij opdoen bij honderden 
organisaties zetten wij vervolgens in bij andere bedrijven 
en delen wij ook via onze kennissessies.  
Onze Technical Lead Consultants versterken uw 
organisatie voor 1 tot 3 dagen per week. Op die manier 
heeft u altijd beschikking over de juiste kennis passend bij 
uw budget. Geen theoretische adviezen, maar toepassen 
van best-practices waardoor uw eigen IT organisatie 
sneller en beter op de ontwikkelingen kan inspelen. 
Zij vormen daarnaast ook het koppelvlak met onze 
overige ontwikkelaars als u behoefte heeft aan extra 
capaciteit zonder zelf de aansturing te hoeven doen. 
 
De professionals van Bergler Software Solutions 
staan nooit alleen. Het Bergler Competence Center 
ondersteunt actief in het continue bijhouden van de 
laatste ontwikkelingen. Daarnaast zijn onze Technical 
Lead Consultants om de week een vaste dag bij elkaar om 
ervaringen uit te wisselen, de ontwikkelingen te volgen 
zodat we kunnen garanderen dat altijd de juiste persoon 
met de juiste expertise en ervaring voor u klaar staat.
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Het kenmerk van de markt: onbestendigheid. Morgen 
behoefte aan extra ICT-professionals. Drie weken later 
-project afgerond- verder met de vaste bezetting. Precies 
dáár een invulling aan geven. Flex Solutions regelt het. 
Voor opdrachtgever en freelancer. Op het snijvlak van 
business en ICT. Precies in lijn met wat de opdrachtgever 
verwacht en de freelancer stimuleert.

Hoe? Contractmanagement en sourcing. Beschikkend 
over SNA Keurmerk NEN 4400.
Al meer dan 35 jaar bedreven in het oplossen van 
capaciteitsproblemen. Op maat. Prominent lid van de 
brancheorganisatie Bovib. Bergler Flex Solutions: uw 
zoekmachine voor tijdelijk ICT-personeel.
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