Bergler Nearshoring
Wij zijn hier om je te helpen

Bij Bergler bieden we Softwareontwikkeling as a Service en werken we met de nieuwste technologieën
zoals SharePoint, Office 365, .NET, SiteCore, Umbraco, Android, iOS en meer. Door deze technologieën
te combineren met onze persoonlijke service is geen enkele uitdaging voor Bergler te groot. Wij gaan
hiermee verder dan je denkt en creëren waarde met onze softwareoplossingen.

Jij hebt het idee, wij hebben het antwoord
Of je nu op zoek bent naar advies, ontwikkeling of beheer over meerdere softwareoplossingen, Bergler is er om
je te helpen. Onze uitgebreide ervaring in het ontwikkelen en implementeren van gebruiksvriendelijke portals,
intranetten, webapplicaties en mobiele apps geven ons de mogelijkheid om maatwerkoplossingen te vinden. Zo
onderhouden we duurzame succesvolle relaties met al onze partners en klanten.

Team as a service & staffing
Of het nu gaat om een cruciale

expert of een heel team dat er mist in je bedrijf, Bergler biedt de oplossing.
Onafhankelijk van jouw lokatie, wij kunnen je op aanvraag voorzien van een team van ervaren en hoogopgeleide
experts.

Applicatie ontwikkeling

Applicatie onderhoud

Je hebt een idee of een visie, maar je hebt niet

Door het onderhoud van je applicaties uit te

de expertise om het te realiseren. Dat is waar

besteden, kun je er zeker van zijn dat de

onze ontwikkelaars en ontwerpers in het spel

applicaties blijven werken met regelmatige

komen.

upgrades, updates en betrouwbare
onderhoudsservice.
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Applicatie ontwikkeling

Our developers are always here

Realizing reality

Uw oplossingen zijn zo goed als uw ontwikkelaars. Om

Onze ontwikkelaars bedenken voor elke uitdaging een

de klus te klaren, heb je de meest ervaren mensen

oplossing. We kunnen veel meer maken dan alleen een

nodig. Met onze hybride vorm van Team as a Service

applicatie. We zijn echte ontwikkelaars, we gebruiken

voorziet Bergler ICT in de ontbrekende schakel en biedt

de nieuwste en meest betrouwbare software en we

de ‘full stack’ van ontwikkelaars die nodig is, waarbij

beschikken ook over alle soft skills die nodig zijn om iets

de aansturing wordt gedaan door een Nederlandse

bijzonders te bouwen.

professional. Niet op zoek naar een team, maar gewoon
naar die ene ontbrekende softwaredeveloper? Wij

Heeft u een idee of visie zonder de expertise om

hebben ook een uitstekende pool van developers die

het te realiseren? Dit is waar onze ontwikkelaars

een bestaand team compleet kan maken.

en ontwerpers in het spel komen. Bergler heeft
een groot team van ervaren en zeer gemotiveerde

Het afgelopen decennium is er een enorme groei

applicatieontwikkelaars, die altijd voor een nieuwe

geweest in het gebruik van informatiesystemen.

uitdaging gaan.

Dit betekent ook dat er vraag is naar meer
softwaretoepassingen voor zowel bedrijven als
consumenten. Bovendien is het nog steeds moeilijk om
de mensen te vinden met de juiste vaardigheden en
ervaring die nodig is om het werk gedaan te krijgen.

Full stack and more

Applicatie onderhoud

Daarom voorziet Bergler ICT bedrijven van hybride
TaaS (Team as a Service). Een variant op de traditionele
Taas oplossingen waarbij wij zorgen voor Nederlandse
aansturing van de near-shore teams in Servië. Als
opdrachtgever hoef je je bij ons geen zorgen te maken
over het zoeken naar de juiste mensen, want wij zorgen
voor de full stack developers die je nodig heeft. Van
het analyseren van de uitdaging, het ontwerpen en
ontwikkelen van de applicatie tot het uiteindelijk testen

An update a day keeps the doctor away
De lancering van een applicatie is nog maar het begin
van de totale levensduur. Upgrade na update, uw app
zit in een continue cyclus van verbeteringen om uw
applicatie state-of-the-art te houden. We gaan een stap
verder en nemen het initiatief om ervoor te zorgen dat
onze creaties altijd naar het volgende niveau evolueren.

ervan, onze teams gaan verder dan de verwachtingen.
Naast dit alles is er geen aanpassingsperiode; onze
teams hebben al samengewerkt aan eerdere projecten,
dus ze kunnen direct aan de slag.

The missing link
Als je niet op zoek bent naar een team om je recourcing
op te lossen, maar je hebt die ene persoon nodig die
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ontbreekt in je bestaande team, dan is Bergler ook
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een staffing-expert. We zijn ervan overtuigd dat we
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die ontbrekende schakel in uw softwareontwikkelteam
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kunnen bieden, met alle kennis en expertise die nodig is
om uw product naar een hoger niveau te tillen.

