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Automatisering die werkt!

BMP Datapartners richt zich met name op de 
grotere MKB-ers met maximaal zo’n 150 werk-
plekken, al zijn daar zeker uitzonderingen op. 
Voor deze klanten biedt het bedrijf een vol-
ledig assortiment, inclusief de bijbehorende 
dienstverlening. Van een nieuwe printer tot het 
verzorgen van complete netwerken, zelfs tussen 
bedrijven onderling; de it-specialisten verzorgen 
het en bieden vervolgens natuurlijk de bijbeho-
rende ondersteuning. Ook hierin kunnen klanten 
kiezen uit diverse servicepakketten, van alleen 
opvolging bij storingen tot 24/7 monitoring van 
systemen en proactieve opvolging bij eventuele 
problemen. BMP Datapartners staat bekend als 
een flexibel bedrijf, met oog voor de voortgang 
van bedrijfsprocessen bij relaties.

Efficiency
Een belangrijk streven voor de automatise-
ringspecialisten bij BMP Datapartners is het 
creëren van effectieve werkomgevingen. Voor 
bepaalde toepassingen is redelijk specifieke 
programmatuur noodzakelijk. Waar het financiële 
en logistieke pakketten betreft levert het bedrijf 
bij voorkeur business intelligence software van 
de Nederlandse aanbieder Exact. Met name de 
producten Exact Globe en Exact E-Synergy zijn 
veelgebruikte oplossingen waar heel wat gebrui-
kers al behoorlijke tijd tot volle tevredenheid 
mee werken. De investering in een goed operati-
oneel netwerk verdient zich altijd terug. Daarbij 
is het juiste onderhoud natuurlijk zeer belangrijk. 
Software en hardware blijven technieken die 

aandacht vragen en geregeld gecheckt dienen 
te worden. BMP Datapartners zal voor plaatsing 
altijd met gedegen advies komen, over zowel de 
inrichting van systemen als wel de juiste service 
en het onderhoud. Ook dat deel van het totaal-
pakket verdient zich terug. Het scheelt immers 
uitval en soms zelfs afschrijving.

Hypermodern
De klantenkring van BMP Datapartners bevindt 
zich voor het overgrote deel in en om de Rand-
stad en in nog altijd groeiende. Met al ruim 700 
relaties in portefeuille heeft de organisatie een 
indrukwekkende prestatie weggezet, die voor 
een groot deel is bereikt met het consequent 
leveren van kwaliteit, service en het nakomen 
van afspraken. Veel bedrijven zijn hier klant 
geworden door mond tot mond reclame, een 
veelzeggend gegeven. Tegenwoordig zitten de 
techneuten van BMP Datapartners zelfs geregeld 
in diverse Europese landen, bij veelal agrarische 
klanten die ook daar een bedrijf zijn begon-
nen. Dat maakt de klus alleen maar spannender. 
Sowieso zien deze it’ers graag een uitdaging 
op hun pad. Werken aan concrete en effectieve 
oplossingen, waar opdrachtgevers mee uit de 
voeten kunnen en zorgen dat het geheel optimaal 
blijft werken; dát is de grote kick voor dit gedre-
ven team.

BMP Datapartners is een totaalaanbieder van kantoorautomatisering, die als 
business-to-business specialist garant staat voor software en hardware oplos-
singen waar bedrijven mee vooruit kunnen. Geen ingewikkelde voorzienin-
gen maar kant en klare, eenvoudig te bedienen systemen, voor klanten die 
vooral met hun eigen werkgebied bezig willen zijn en dus moeten kunnen 
vertrouwen op bedrijfszekere technologie. 
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