Solid Partners ICT Groep: “samenwerken aan succesvolle ICT-oplossingen”
Solid Partners, Sibat, Locosoft en WeKaData bundelen hun krachten en gaan met ingang van 1 maart
2020 verder als Solid Partners ICT Groep. Met deze nieuwe organisatie ontstaat een solide partner die als
geen ander in staat is om organisaties en instellingen mee te nemen in de digitale transformatie.
Solid Partners ICT Groep is een full-service organisatie en beschikt over een team met vertrouwde
gezichten en jarenlange ervaring, waarbij persoonlijk contact en loyaliteit voorop staan. Op deze manier
kan er als “trusted advisor” adequaat op de snel veranderende marktomstandigheden worden ingespeeld.
Door de krachtenbundeling worden teams als servicedesk, professional services, managed services,
Office365, cloud en software ontwikkeling breder bemand met diepere specialistische kennis.

Full service ICT dienstverlener
Klanten profiteren bij Solid Partners ICT Groep van een breed scala aan ICT diensten en hebben slechts 1
aanspreekpunt. Het portfolio van diensten sluit naadloos op elkaar aan, zonder tussenkomst van derden.
Dit zorgt uiteindelijk voor een betere performance en efficiënter beheer en een lagere cost-of-ownership voor
de klant.
Oplossingen die geboden worden zijn onder andere:
• Connectiviteit (verbindingen/telecom/firewalling)
• Online werkplek
• Clouddiensten
• Pro-actief beheer van systemen en netwerken
• Software ontwikkeling en integratie

Uw strategische ICT partner
Solid Partners ICT Groep zal meer als ICT-partner opereren dan als leverancier. “Dat betekent dat we
ondernemers willen helpen hun business te versterken met behulp van ICT’’, legt Herbert Voordes directeur
van Solid Partners ICT Groep uit. “Niet alleen een kabel aanleggen of een softwareoplossing installeren,
maar actief meedenken over welke technologie strategisch ingezet kan worden. Zo kunnen we onze klanten
niet alleen ontlasten, maar ook helpen innoveren.” Op deze manier hebben we al veel relaties, in tijden van
arbeidskrapte, kunnen helpen door FTE’s (b.v. in logistiek of administratie) te verminderen of medewerkers
efficiënter kunnen laten werken door processen verder te automatiseren.

Sallandse nuchterheid met landelijke dekking
Een nieuwe naam en uitstraling is natuurlijk even wennen. Toch zullen huidige klanten weinig verandering
merken. “Dat komt vooral doordat onze bedrijven dezelfde bedrijfscultuur hebben. We zijn vier Sallandse
organisaties, met een echte no-nonsense mentaliteit’’, zegt Peter van den Bos, directeur van Solid Partners
ICT Groep. “We kennen de regio en branches en staan dichtbij de klant. Dat wordt alleen maar sterker. Zo
bieden we een excellente dienstverlening vanuit de servicedesk en zorgt onze realtime monitoring binnen de
Managed Services voor een optimale beschikbaarheid en echt pro-actief handelen. We staan altijd klaar en
bieden kennis en expertise bij al uw ICT-vraagstukken.
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