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Koos van Kruistum van BMP Datapartners
zag waar klanten mee worstelden. “In
deze tijd moet alles leaner, meaner, sneller
en efficiënter, maar tegelijkertijd vergt dat
investeringen die men wellicht liever voor
de core business aanwendt”, verklaart
Ernest Menten van Gemini International.
“Met dit nieuwe ICT Lease product bie-
den we deze organisaties nu een unieke
oplossing”, meent Ebe van der Spek,
partner van BMP - Gemini ICT Lease.

In een notendop
State-of-the-art-ICT-apparatuur, software,
veilige opslag van gegevens en altijd de
laatste updates. Dankzij het BMP Data-
center is een eigen serverruimte niet meer
nodig en behoort cloud computing nu ook
tot de mogelijkheden. Bovendien staat
een professioneel team van ICT-specialis-
ten 24/7 tot de beschikking. Dit is in een
notendop wat het MKB van BMP Data-
partners kan verwachten en dat tegen een
vast budget per maand; transparant en
overzichtelijk. De klant heeft er geen om-
kijken meer naar en weet zeker dat alle
ICT van hoge kwaliteit is, optimaal func-
tioneert en aansluit bij de nieuwste ont-
wikkelingen op ICT-vlak.

Beschikken zonder bezitten
“Alle producten en diensten van BMP
Datapartners kunnen worden geleast. Met

een totaalpakket dat voorziet in financie-
ring, apparatuur en service ontzorgen wij
enorm”, licht Koos van Kruistum toe.
“Door de snelle technologische ontwik-
kelingen is het veelal niet interessant om
te investeren in ICT. Met ons product, be-
schik je te allen tijde over state-of-the-art-
ICT zonder dat het je bezit is, off-balance
dus. Bovendien weet je als organisatie
vooraf wat je de komende 3, 4 of 5 jaar
per maand betaalt. Wij bieden organisa-
ties een turnkeypakket van de hoogst mo-
gelijke kwaliteit tegen lagere kosten dan
de huidige vaste lasten.”

Meer met minder
Koos van Kruistum benadrukt vooral de
grote voordelen van het turnkeyaspect.
“Het uiteindelijke onderhoud van de
complete ICT-infrastructuur overstijgt in
ruime mate de totale investering van de
hardware. Door onze allesomvattende
aanpak, kan een organisatie veelal met
minder of geen ICT-mensen in eigen
dienst af. In de praktijk blijkt het name-
lijk lastig om personeel te hebben dat
continu van de laatste ontwikkelingen en
oplossingen op de hoogte blijft, terwijl
een bedrijf dat bij BMP Datapartners
least optimaal van onze brede kennis en
ontwikkeling profiteert.”

Bestaande apparatuur
Voor bedrijven die al apparatuur hebben,
zijn er zeker ook mogelijkheden. ‘Sale
lease back’ is een optie, waarbij BMP
Datapartners de apparatuur van de klant
koopt en de klant deze vervolgens least.
Ook outplacement van het ICT-personeel
is denkbaar. In alle gevallen kijkt BMP
Datapartners naar wat de meest efficiënte
oplossing is, zowel technisch als financi-
eel gezien.

Goedkoper en beter
Met BMP – Gemini Lease is de klant
goedkoper uit, met een betere oplossing.
De drie heren zijn het er dan ook over
eens: “Het is uniek concept voor het
MKB. ICT-organisaties zijn in het alge-
meen niet goed geütiliseerd om lease aan
te bieden. Wij financieren de ICT-oplos-
singen vanuit eigen vermogen en gaan
dus niet met de klanten naar de bank. Met
doen wat we leuk vinden en waar we
goed in zijn, dragen we bij aan de effi-
ciency van onze klanten en spelen wij in
op een behoefte van het MKB. Hoe mooi
is dat?” �
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Dankzij lease kostenbesparing én toegang tot hoogwaardige ICT

Automatiseerder
gaat bankieren

Investeren in ICT is voor veel organisaties in het MKB een hele opgave; zeker in deze economisch
moeilijke tijden. Goede ICT-voorzieningen maken de organisatie efficiënter en concurerender.
BMP Datapartners lanceert daarom met investeerder Gemini International Holding het product
BMP – Gemini ICT Lease en maakt daarmee kwalitatief hoogwaardige en moderne ICT voor
iedere organisatie toegankelijk.
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