CASESTUDY

De Bont Elektro–
en beveiligingstechniek
“Voorsprong met de ICT van 4PS!”

‘We gaan vooruit’ aldus Alwin de Bont, directeur van De Bont
Elektro– en beveiligingstechniek uit het Brabantse Oud Gastel.
Met zo’n 20 medewerkers zet hij zich dagelijks in om klanten
Alwin de Bont is eigenaar van De
Bont Elektrotechniek en De Bont
Beveiligingstechniek.
De Bont is een totaalaanbieder van
elektrotechniek op het gebied van
woningbouw, renovatie, domotica,
utiliteit en duurzame oplossingen.

van dienst te zijn op elektrotechnisch terrein. Vol trots vertelt hij
ons de razendsnelle ontwikkeling van zijn bedrijf in de afgelopen jaren. ‘Dit hadden we 10 jaar geleden niet kunnen denken!’
aldus De Bont.

www.debontelektrotechniek.nl

‘We hebben afgelopen jaren gebruikt om de bakens te verzetten. Voor veel bedrijven
kenmerkte deze periode zich door economische teruggang, echter hebben wij juist
die periode gebruikt om prioriteiten te stellen en om na te denken over wat ons verder
vooruit ging helpen. ICT stond bovenaan ons lijstje en mede daardoor hebben we een
voorsprong opgebouwd.

Geen genoegen met ‘prima’

“WAT IK ERVAN HAD
VERWACHT, IS WAAR
GEWORDEN.”

Voorheen maakten we gebruik van een softwarepakket wat in de basis prima was.
Maar we wilden meer. We zagen in dat we met moderne software het onderscheid
konden maken. We namen geen genoegen meer met ‘prima’, maar wilden mee met
de ontwikkelingen van ‘de grote jongens.’ Toen kwam 4PS op ons pad. We hadden een
klik, het product sprak aan en we hebben de knoop doorgehakt.
De implementatie was een intensief proces, vooral omdat het ‘gewone’ werk doorgaat.
Maar als het eenmaal draait, vallen de vervolgstappen mee. ‘Eerst stabiliseren, dan
stappen maken’ was het motto. Vanaf nu kunnen we de vruchten plukken, aldus een
enthousiaste Alwin de Bont.

Belangrijkste
winstpunten:
• Eenvoudiger samenwerken met
onderaannemers middels de
4PS Portalen;
• Alle gegevens draaien in de
Cloud;
• Dankzij Microsoft profiteren
van de ontwikkelingen van de
grotere partijen;
• Onderscheidingsvermogen
t.o.v. andere bedrijven. Onze
klanten profiteren maximaal
van onze voorsprong op ICT!

ICT creëert werk voor De Bont

En dat er stappen gemaakt worden, valt niet meer te ontkennen. Momenteel vinden er
sollicitatiegesprekken plaats. ‘Tsja, het werk stapelde zich op. Via het 4PS Serviceportaal
komen er veel meldingen binnen die natuurlijk wel opgevolgd moeten worden. We
kwamen regelmatig tijd en handen tekort. Je kunt dus stellen dat de ICT van 4PS werk
creëert. Er zit beweging in!’
‘Wat ik ervan had verwacht, is waar geworden. Zeker in NAV2013. Het plaatje klopt.
Het werkt makkelijk voor onze mensen. Wel was het voor ons een les om niet te snel
te willen. Je mensen moeten meegenomen worden in de veranderende processen en
het is belangrijk dat je hen die tijd gunt.’ Alles draait in de Cloud. Lachend: ‘daar ben
ik echt gelukkig mee. Voorheen was ik altijd bang voor inbraak. Nu ik weet dat alle
gegevens goed en veilig opgeslagen worden, scheelt me dat een hoop stress. Ook de
samenwerking met andere partijen gaat via de Cloud een stuk eenvoudiger. Al merk ik
wel dat wij hierin voorop lopen; nog lang niet iedereen is in deze fase. Dan vragen ze
mij ‘hoe dat nou allemaal werkt.’ Daar heb ik wel lol in.’

Goed partnership

Zonder een goede partner was het ons niet gelukt onze visie op ICT waar te maken.
Tot op de dag van vandaag hebben we geen spijt van onze keuze voor 4PS. Deze
partij snapt wat haar klanten wil. Ik geloof in Microsoft en ben blij dat we profiteren
van de ontwikkelingen van de grotere partijen. We nemen geen genoegen meer met
minder. We hebben moderne software in huis als mooi fundament voor de toekomst.
Daarmee onderscheiden wij ons. ‘De markt is er klaar voor!’

“TOT OP DE DAG VAN VANDAAG HEBBEN WE GEEN
SPIJT VAN ONZE KEUZE VOOR 4PS.”
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