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Profiel nr.
103812

Succesvol bedrijf in IT dienstverlening aan
KMO's
Gevestigd in

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

ICT-Dienstverlening
Rechtsvorm:

Transactievorm

bvba

Nader te bepalen

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Groeiend

<5

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 250.000 - € 500.000

N.o.t.k.

Resultaat voor belasting
€ 0 - € 100.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
TIJDELIJKE INFORMATIESTOP wegens te veel kandidaten.
U mag uw gegevens achterlaten maar ik ga nu voorlopig verder met de kandidaten die er zijn.

Bedrijventekoop.be
Lelielaan 10
2980 Zoersel

Tel: +32 (0)470 041 785
Fax: +32 (0)3 658 32 43
E: info@bedrijventekoop.be
KBO België 0809.710.666

Connect with us

1/2

/home/bedrijventekoop/webapps/bedrijventekoop/app/cache/website/prod/snappy/knp_snappy61e7b9f5755c60.39615625.html

2/2

=======================
We zijn een succesvol draaiend IT bedrijf met een jaaromzet van +/- 325.000 EUR waar jaar na jaar
werk en klanten bijkomen. Gestart vanuit een bijberoep in 2013 waarin ik 1 klant bediende en waar
jaar na jaar op organische wijze werk en klanten bij kwamen door een referentie van een bestaande
klant. Zo goed als al onze klanten zijn bij ons sinds ze gestart zijn. Het zijn dus allemaal lange termijn
samenwerkingen gebaseerd op wederzijds vertrouwen en een goede dienstverlening.
We leveren end-to-end "internal IT" diensten aan KMO omgevingen. Dat zijn vooral start-ups and
scale-ups uit de life-sciences en engineering sectoren. Concreet houdt dat in: de rol innemen van
trusted advisor doorheen de wereld van IT en technologie, gebruikersondersteuning en de opzet en
het beheer van server- en netwerkinfrastructuur, hetzij lokaal hetzij in de cloud. We hanteren een
cloud-first approach en hebben een sterke focus op security. Een greep uit de
producten/technologieën die in gebruik is bij klanten en waar we de kennis van hebben zijn: Windows,
Linux, Fortigate, Ubiquiti UniFi, VMware vSphere, Veeam Backup and Replication, AWS, Azure,
Microsoft 365, ...

Onderscheidend vermogen
We onderscheiden ons door een hoog niveau van dienstverlening, flexibiliteit, kort op de bal kunnen
spelen en klaar te staan met onafhakelijk advies. We staan dicht bij onze klanten, houden de vinger
aan de pols rond de toekomstplannen en kunnen zodoende optimaal meedenken bijna functioneren
alsof we intern zouden zijn.

Overig
Ons missie bestaat uit:
De klant voor wie we werken volledig te ontzorgen van alles wat met technologie en IT te maken
heeft zodat ze maximaal kunnen focussen op hun core-business.
De voordelen bieden van iemand 5 dagen op 7 beschikbaar te hebben voor elke vraag of
probleem dat er is zonder de afhankelijkheid van een interne IT-persoon.
Open, eerlijk en onpartijdig advies verschaffen inzake technologiekeuzes waar de klant voor
staat.
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