Experts in Realisatie
Wilt u uw kosten verlagen, uw slagvaardigheid vergroten en uw klanten nóg beter
bedienen? Dan heeft u behoefte aan een partner die de taal van uw branche spreekt,
uw processen begrijpt en bovendien een heldere vertaalslag naar IT kan maken. iQibt
ís die partner. Wij zijn als geen ander in staat om vanuit jarenlange ervaring en
diepgaande kennis van bedrijfsprocessen een brug te slaan naar uw bedrijfssystemen.
Dat maakt ons ‘Experts in Realisatie’.
iQibt heeft zich als nichespeler toegelegd op
SAP oplossingen voor de publieke sector,
verzekeraars, banken en media. Met de
domeinen Customer Relationship Management,
Financieel & Risk, Business Intelligence en
NetWeaver, die deel uitmaken van onze
brancheoplossingen, is iQibt ook actief als
specialist buiten deze branches.
Quality in Business & Technology
iQibt staat voor ‘Quality in Business &
Technology’. En dat is precies wat wij iedere
dag nastreven bij onze klanten. Het team van
iQibt combineert jarenlange branche- en
domeinkennis met diepgaande kennis van SAP.
Die unieke combinatie stelt ons in staat om
bedrijven te adviseren op het gebied van zowel
tactische als operationele SAP vraagstukken.

Focus op SAP
Onze focus is SAP. Wij kennen de SAP
oplossingen waarin wij gespecialiseerd zijn als
onze broekzak. Behalve kennis van SAP als
oplossing, beschikt iQibt over een breed en
sterk SAP netwerk. iQibt heeft een goede relatie
met SAP. Wij werken als Expertise Partner
nauw samen richting klanten, in projecten en bij
de ontwikkeling van oplossingen voor de
Nederlandse markt. Voor SAP expertise buiten
onze specialisatie werken wij samen met
andere partijen binnen het SAP ecosysteem.
Samen met deze partners zijn wij in staat onze
klanten over de volle breedte te ondersteunen
bij ál hun SAP vraagstukken.
Focus op branches
Een goede inzet van SAP vraagt om
diepgaande kennis van uw branche. Daarom
hebben wij ons vanaf de start van ons bedrijf
toegelegd op een viertal branches: overheid,
verzekeraars, banken en media. Binnen de
publieke sector ondersteunen we verschillende
overheidsorganisaties bij hun SAP implementatie. iQibt zet daarbij de toon op het gebied
van SAP oplossingen voor financiële processen
zoals begroten & budgetteren en de uitvoering
en administratie van programmagelden
(bijvoorbeeld subsidies) en apparaatskosten
(mensen en middelen). Verzekeraars kunnen
op iQibt rekenen voor het stroomlijnen van
processen rondom thema’s als polissen, claims,

provisie, fraude en in-/excasso. Banken werken
graag met ons samen vanwege onze
diepgaande kennis op het vlak van onder meer
loans, banking, sparen en deposito’s.
Mediabedrijven tot slot, ondersteunen we met
krachtige oplossingen voor abonnementen en
logistiek.
Onze professionals spreken de taal van deze
branches. Ze kennen de processen, de
valkuilen en de uitdagingen. Bovendien kennen
ze als geen ander de weg in de krachtige
oplossingen waarmee SAP deze branches
ondersteunt. Deze combinatie maakt ons uniek.
Focus op domeinen
Met onze kennis van de domeinen Customer
Relationship Management, Financieel & Risk
en Business Intelligence ondersteunen we onze
opdrachtgevers bij een reeks aan thema’s
gericht op bijvoorbeeld het verbeteren van
klantrelaties, financieel management
(waaronder control, debiteuren- en kasbeheer)
en analyses ten behoeve van marketing
campagnes en risico management. Onze
professionals onderscheiden zich hier door een
combinatie van vakkennis en SAP. Ons
NetWeaver team zorgt ervoor dat
oplossingen die wij opleveren op maat zijn,
goed integreren en bovenal gebruiksvriendelijk
zijn. Hierbij werken wij met de laatste
technieken, waaronder Fiori en HANA.

Diensten
Wij helpen klanten in uiteenlopende sectoren
met diensten die een succesvolle brug slaan
tussen bedrijfsprocessen en IT. Dat doen we
met:
• Experts voor projecten en beheer - wij
		 leveren extra ondersteuning in de vorm van
		 kundige, ervaren, zelfstandig werkende 		
		 professionals die tijdelijk deel uitmaken van
		 uw team en een waardevolle bijdrage leveren
		 aan uw project.
• Projecten en beheer - wij verzorgen de
		 volledige implementatie van SAP
		 oplossingen. iQibt levert in zo’n geval een
		 projectleider en een team van experts dat
		 de volledige opdracht uitvoert. Ook het
		 technisch en functioneel beheer van uw
		 applicaties kunnen wij volledig voor onze 		
		 rekening nemen. Dat kan zowel op locatie
		 als remote.
• Oplossingen - wij ontwikkelen onze eigen
		 templates en verrijken brancheoplossingen
		 van SAP specifiek voor de Nederlandse 		
		markt.
Dat is er één van iQibt
Elke organisatie is zo goed als haar mensen.
Daarom steken wij al vanaf onze oprichting veel
tijd en energie in het vinden, binden en

versterken van mensen met het juiste iQibt-dna.
De professionals van iQibt zijn vakmensen die
met plezier en energie werken. Ze investeren
veel tijd en aandacht in het verder verdiepen
van hun vakkennis. Daarnaast blijven ze zich
bekwamen in de vaardigheden die van
consultants gevraagd worden. iQibt ondersteunt
ze hierbij met de juiste opleidingen, een
uitdagend carrièrepad en boeiende projecten bij
al even boeiende klanten.
De optelsom van inhoudelijke kennis, SAP
kennis, de juiste vaardigheden én een
plezierige, energieke klantbenadering zorgt voor
de toegevoegde waarde die onze
opdrachtgevers zonder uitzondering herkennen
en waarderen in onze mensen.
Toonaangevende referenten
Onze keuze voor SAP in combinatie met diepe
kennis van focusbranches, maakt dat wij als
relatief bescheiden organisatie toegevoegde
waarde leveren en derhalve toonaangevende
organisaties mogen bedienen. Zo werkt iQibt
voor vier grote Nederlandse financiële instellingen waar SAP de kern vormt en is iQibt bij
diverse overheidsbedrijven en -initiatieven
‘hofleverancier’ voor SAP expertise. Daarbuiten
mogen wij diverse nutsbedrijven tot onze
klantenkring rekenen, net als bedrijven die actief
zijn op het gebied van retail,
consumentenproducten en transport.

iQibt B.V.
Boteyken 361
3454 PD De Meern
085 - 876 8695
info@iqibt.nl
www.iqibt.nl

