
Morgen aan de slag? Bel dan vandaag: 020 – 4233 288

Jouw afdeling automatisering op afstand
Specialisten in Cloud en ICT diensten

• Problemen oplossen en voorkomen
Met ons systeembeheer bieden wij
eindgebruikers support voordat ze zelf
merken dat het nodig is. We controleren
en onderhouden de apparatuur en de
software. En zorgen voor updates.
Daarmee voorkomen we storingen. Dit
noemen wij proactief beheer.

• Alles snel geregeld
VBVB is gevestigd in hartje Amsterdam.
Is jouw organisatie in de Randstad
gevestigd? Dan profiteer je volop
van onze snelle dienstverlening. Zit je
organisatie wat verder weg, dan helpen
wij je op afstand. Met behulp van de
nieuwste technologie nemen wij op
verzoek je muis over en kijken we als het
ware over je schouder mee!

• Lage kosten
Je huurt VBVB in per uur of een gedeelte
daarvan. Dat scheelt veel geld want de
meeste automatiseerders rekenen per
dag of dagdeel. Daarbij rekenen wij
geen voorrijkosten binnen de ring van
Amsterdam. Een voordeel dat snel kan
oplopen!

• Gratis nulmeting en advies
Als jij je automatisering aan ons
uitbesteedt, voeren wij eerst een
nulmeting voor je uit. In een overzichtelijk
rapport lees je hoe je server, netwerk,
werkstations en beveiliging er voor
staan. Zijn er knelpunten, dan ontvang je
van ons een advies voor wenselijke en
noodzakelijke oplossingen. Een van de
vele extra’s waarop je bij VBVB kunt
rekenen.

OVER VBVB ICT

VBVB ICT helpt het maximale uit je software, hardware en je organisatie te 
halen. Goede kantoorautomatisering is tenslotte een must voor ieder bedrijf. 
Met onze expertise helpen wij ondernemers zorgeloos ondernemen. Altijd en overal. 
Of het nu gaat om netwerkoplossing voor een bedrijf met 300 werkplekken of een 
configuratie voor een bedrijf met 10 medewerkers. Voor kantoorautomatisering, 
systeembeheer en support bel je in het vervolg simpelweg VBVB: ‘jouw afdeling 
automatisering’

020 42 33 288 www.vbvb.nl info@vbvb.nl
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“Het voorkomen van  
storingen en problemen is 
één van de belangrijkste 
speerpunten van VBVB  
systeembeheer”

• Wij zijn er o.a. voor:
 Managed Services
 Systeem- en netwerkbeheer
 Virtualisatie
 Cloud Computing
 Office 365 en Microsoft 365
 Zakelijke telefonie
 Internet
 Managed Print Services
 Consultancy, advies en 2nd opinion
 Levering van hardware, software en licenties

• VBVB in het kort
• Wij leveren, installeren, beheren en beschermen de netwerken van 250+ MKB 
bedrijven in de Randstad
• Wij hebben gespecialiseerde en gecertificeerde medewerkers
• Wij hebben onze eigen Servicedesk en zijn uitstekend bereikbaar
• Wij stellen ons graag op als jouw eigen afdeling automatisering en denken in 
oplossingen vanuit jouw bedrijfsvoering

Over ICT kun je moeilijk doen. Of je doet 
het niet. VBVB kiest voor het laatste. Het 
is immers het resultaat dat telt, zonder 
blabla. We houden het liever begrijpelijk, 
helder en overzichtelijk. 
Dit is wat we doen.

020 42 33 288 www.vbvb.nl info@vbvb.nl

Deze bedrijven gingen je voor:

• De Hermitage / De Nieuwe Kerk
• St. Aanpak Overlast Amsterdam
• Kyocera
• Wereldmuseum Rotterdam
• Het Zaans Museum
• The Frozen Fountain
• Café Restaurant Amsterdam
• Artis
• Het Energiehuis Dordrecht
• Conscious Hotels
• Paradiso
• de Melkweg
• European Cultural Foundation
• Laaken Asset Management
• Must Stedenbouw
• Het Marnix

Contact

Herengracht 505
1017 BV Amsterdam
020 42 33 288
info@vbvb.nl
www.vbvb.nl




