
Wij zijn Business Transformators en werken met cutting edge data science technologie. Wij gaan door waar anderen 
stoppen en leveren een duurzame bijdrage aan IT-oplossingen. We geven inzicht, sturen op basis van data, bouwen een 
toekomstbestendige architectuur in de cloud en maken managementinformatie begrijpelijk.  

Hoe? Echt impact maken doen we door ‘The Golden Path’ te implementeren, wat inmiddels een geïntegreerde ‘way of 
work’ is bij onze klanten. We brengen IT en de business bij elkaar door middel van 
Bedrijfskritische Applicaties, Business Intelligence en een Agile manier van werken. Want wij geloven dat je alleen zo tot 
echte business transformatie komt, én daar ligt de toekomst!

Internet of Things

IoT staat voor innovatie, kostenreductie, smart monitoring, procesoptimalisatie en het 
samenwerken tussen mens en tech. Wij verbinden apparaten en sensoren slim met 
elkaar in de cloud. Jouw bedrijfskritische applicaties zijn geconnect met databronnen 
die je sneller signalen geven. Zo ben je in staat preventief te sturen met onze smart 
monitoring. Het Golden Path is ons antwoord om BizDevOps en de IoT-keten op een 
juiste manier te implementeren.

Zo doen wij dat

Enthousiast, gedreven en altijd met resultaat voor ogen. Wij zijn geen typische 
consultancy club. We geloven dat de beste ideeën voortkomen vanuit de basis én de 
inhoud. Niet van boven naar beneden.  

Onze Experts

+31 38 20 22 306
Contact

Hanzeplein 11-27,
8017 JD Zwolle

Adresgegevens

Een geautomatiseerde OTAP-straat is de uitkomst van One Button Deploy. Een 
overzichtelijk proces wat zorgt voor meer regie voor de eindgebruiker en menselijke 
fouten tot een minimum beperkt. Ontwikkeld met onze eigen ‘way of work’ de ‘Golden 
Path’.  

One Button Deploy

Connectiviteit, datamanagement, applicaties en security – allemaal geborgd 
in de IoT Hub.  

ISO in de cloud

Jouw Azure Cloud partner die de wereld van IoT connect 
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