
Leer Bechtle kennen
Your trusted IT partner in a hybrid world

Wat doet Bechtle? 
Bechtle is jouw vertrouwde IT partner als het gaat om de inrichting van de werkplek, het datacenter en de
connectiviteit. Binnen deze specialismen verzorgt Bechtle de hardware, software én security. We ondersteunen
onze klanten bij zowel de inkoop als de implementatie. Daarnaast bieden we je aanvullende services zodat jouw
IT-infrastructuur efficiënt, flexibel en schaalbaar is. Dankzij onze ontzorging krijgt jouw IT-afdeling een regierol en
blijft er meer tijd over voor andere belangrijke zaken, zoals innovatie.

Wij werken transactioneel: jij hebt bepaalde producten of diensten nodig en kunt hiervoor terecht bij ons als one
stop shop. Én we bieden complete IT-oplossingen aan voor complexere businessuitdagingen rondom de werkplek,
het datacenter en de connectiviteit. Bechtle kijkt hierbij met een hybride visie naar jouw volledige IT-infrastructuur.

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Networking 
(Lan/Wan/Wifi)

Unified 
communications

CONNECTIVITY

 

 
 

 

 
 

 

 

Workstations/Clients

Printing
Mobility
Audio/Visual

WORKSPACE

Server
Storage

(Hyper)Converged 
Infrastuctures
Power, Cooling & Racks

DATACENTER

SERVICES

As a Service Solutions

Asset Management 

Virtualization
Backup & Recovery

 
 

 
 

 

Engineering

Support Services

Operating Systems
Office applications
Graphic Software

Networking Security
Endpoint Security
Disaster Recovery

Authentication
E-mail Security

SOFTWARE

SECURITY

Wie is Bechtle?
Bechtle direct Nederland maakt onderdeel uit van het beursgenoteerde Bechtle AG in Duitsland. Het hoofdkantoor 
van Bechtle direct Nederland ligt in Eindhoven.  Bechtle biedt lokale én internationale ondersteuning. 

Zo hebben we in Europa vestigingen in maar liefst 14 landen. Door uniformiteit in de inkoopvoorwaarden en
bedrijfsprocessen kun je op Europees niveau dezelfde kwaliteit verwachten. Ook buiten de Europese grenzen
kunnen wij je bedienen, met onze Global IT Alliance (GITA). Zo bieden we wereldwijde IT-ondersteuning.
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Hoe wij je kunnen helpen. 
We kunnen je op verschillende manieren helpen. Hoe hangt helemaal af van jouw IT-uitdaging! Weet je al welke 
producten je wilt aanschaffen? Of heb je een grotere businessuitdaging waarbij je advies en ondersteuning nodig 
hebt? In elke situatie kunnen wij invulling geven aan jouw behoefte.

Team

Je weet al welke producten 
jouw organisatie nodig heeft.

Je hebt nieuwe switches 
nodig.

Circa 48 uur

Accountmanager, 
solution advisor

l
Product, prijs, 

evertijden, snelheid

TRANSACTIONEEL

Je kent de IT-uitdagingen binnen 
jouw organisatie, maar je weet niet 
wat de beste oplossing is en welke 
producten je hiervoor nodig hebt.

Je wilt het wifi-netwerk 
vervangen, maar je weet niet 

hoe of wanneer.

Circa 1 week tot 6 maanden

Accountmanager,  solution 
advisor,  partner, consultant

Oplossing, ontwerp, 
implementatie, kwaliteit

PROJECTREALISATIE

Je hebt een businessuitdaging die 
met een IT-oplossing kan worden 

verholpen.

Jouw datacenter is verouderd en je 
wilt alles vervangen, maar je weet 
niet hoe en waarmee. Je vraagt je 

ook af of je nog wel een datacenter 
nodig hebt.

Circa 3 maanden tot 2 jaar

Strategie, oplossing, ontwerp, 
implementatie, kwaliteit,  

projectmanagement

CONSULTANCY (MANAGED) SERVICES

Je hebt hulp nodig met de 
implementatie van een IT-oplossing 

of behoefte aan 
monitoring/ondersteuning bij de 

nieuwe infrastructuur.

Jouw datacenter wordt 
geïnstalleerd. Je eigen mensen 

worden getraind en je krijgt 
dagelijkse ondersteuning van een 

servicedesk die helpt bij het 
optimaliseren van jouw nieuwe 

omgeving.

Circa 3 maanden tot 4 jaar

Consultant, 
accountmanager, partner, 
vendor, system integrator

Consultant, 
accountmanager, partner, 
vendor, solution advisor

Strategie, oplossing, ontwerp, 
implementatie, kwaliteit,  

projectmanagement, training, 
support, innovatie

Voorbeeld

Duur project

Team

Toegevoegde waarde

T 040-250 9000 
sales.direct-nl@bechtle.com
www.bechtle.com/nl 

Wat we jou beloven.
•  Wij zijn de partner die jouw IT toekomststerk maakt.
•  Wij geven vorm aan jouw IT met een vooruitziende blik: ervaren en ondernemend.
•  We zijn nauw verbonden met je door persoonlijke betrokkenheid en waardering.
•  We gaan relaties voor langere termijn aan.
•   Onze ervaringen, de ontwikkelingen en de trends in de IT-markt: we beoordelen ze allemaal en  

zetten ze in voor jouw organisatie.  

Eén team.
Wanneer je met ons samenwerkt, omringen we je met een team van professionals. Zie ons als een verlengstuk van 
jouw eigen IT-afdeling. Afhankelijk van jouw behoefte stellen we een team samen dat kan bestaan uit een aan jou 
toegewezen accountmanager, die jouw aanspreekpunt zal zijn, of ga je aan de slag met onze consultants en advisors 
van onze Solutions teams. Het IT-Solutions team wordt ingeschakeld bij technische, complexe IT-uitdagingen. En het 
Business Solutions team schuift aan bij strategische, lange termijnprojecten. 

Samenwerken?
Neem contact op. We bespreken graag samen met jou je businessuitdagingen en maken jouw IT toekomststerk.


