
Samen navigeren naar 
uw bedrijfssucces

Als specialist op het gebied van het beheer van appli
caties en databases zien onze opdrachtgevers ons vaak 
als de sympathieke, ervaren loods, die als geen ander 
zijn vak verstaat en het met veel passie uitoefent. 
Dankzij onze betrokkenheid kunnen zij zich met een 
gerust hart aan hun primaire processen en kerntaken 
wijden. En succesvol zijn in hun business. 
Wij zijn niet de grootste aanbieder van beheerdiensten. 
Net als de loodsboot voelen wij ons wel prettig in de 
schaduw van de mammoettanker. Het is een aardige 
weergave van de verhoudingen met de grote, allinone 
aanbieders op ICTgebied. U kent ze wel… Onze middel  
grote bedrijfsomvang levert u louter voordelen op.  

Niet de grootste, wel gespecialiseerd tot  
in de haarvaten
In nog geen twee jaar tijd zijn wij uitgegroeid tot één 
van de snelst groeiende en meest gerespecteerde 
specialisten op het gebied van het beheer van appli
caties en databases. Wij verzorgen dit beheer zowel  
op locatie bij de opdrachtgever als op afstand.  
Onze specialisten mogen zich tot de besten op hun 
vakgebied rekenen. Net als de ervaren loods opereren 
zij het liefst op moeilijk bevaarbare vaarwegen.  
Hoe complexer, hoe groter de uitdaging om de beste 
route naar de ligplaats te vinden.   

Niet de grootste, wel korte lijnen en  
één aanspreekpunt
Net als de kapitein wilt u een beroep kunnen doen op 
de loods wanneer u hem nodig hebt. U kunt het u 
simpelweg niet veroorloven om twee uur rond te blijven 
dobberen in het zicht van de haven. Net als onze 
opdrachtgevers houden wij van korte lijnen. Een vast 
aanspreekpunt en optimale beschikbaarheid zijn voor 
ons vanzelfsprekendheden. En voor onze opdracht
gevers steeds weer een verademing. 

Niet de grootste, wel het meest betrokken
Onze manier van werken en onze filosofie brengt met 
zich mee dat onze specialisten als het ware vergroeien 
met de opdrachtgever. Gedreven en proactief gaan  
zij geen uitdaging uit de weg. Onze opdrachtgevers 
roemen vooral ons vermogen om ons te verdiepen in 
hun specifieke business en over de muurtjes van andere 
disciplines heen te kijken. We staan altijd paraat. Zeven 
dagen per week, 24 uur per dag. En als het nodig is, 
staan wij op de brug om de kapitein bij te staan. Niet 
alleen bij windstil weer, maar ook tijdens zware storm.  

Niet de grootste, wel de mooiste klanten
Onze opdrachtgevers waarderen onze nononsense  
en professionele aanpak reeds vanaf het eerste uur.  

Dat wij bijvoorbeeld werken voor de Nationale Post
code Loterij, de Sponsor Loterij en de BankGiroLoterij, 
heeft dan ook niets met het lot of met geluk te maken. 
Maar alles met de persoonlijke betrokkenheid, de  
sterke drive en het persoonlijk vakmanschap van onze 
specialisten. Het is niet voor niets dat ook NUON,  
FWG en SIDN er voor hebben gekozen het beheer van 
hun databases en applicaties aan ons uit te besteden. 

Niet de grootste, wel maximale zekerheid
Onze opdrachtgevers doen een beroep op ons 
 van wege onze specifieke expertise. Sommigen waar  
deren het dat wij – dankzij een innige samenwerking 
binnen de PTZgroep (Profict, Trivento en ZX) – een 
multi disciplinaire aanpak kunnen bieden. 
ZX is één van de leidende bedrijven op het gebied van 
hosting en het beheren en faciliteren van complexe 
ICTomgevingen. 
Profict is gespecialiseerd in het  oplossen van complexe 
businessvraagstukken, die vragen om het slim  
inzetten van Java Enterprise technologie. Deze brede, 
collectieve dienstverlening stelt ons – dankzij een 
slimme samenwerking achter de schermen – in staat  
te opereren als Full Service Provider. Geheel in lijn met 
onze filosofie van korte lijnen is Trivento uw centrale 
aanspreekpunt.    

Niet de grootste, wel de leukste werkgever
Om onze sterke groei én die van onze klanten in goede 
banen te leiden, zijn wij op zoek naar gedreven 
 bemanningsleden, die niet terugdeinzen voor ruw weer. 
We hebben op korte termijn behoefte aan senior  
Oracle DBA’s en aan een teamleider applicatiebeheer. 
Uitgebreide functieinformatie: www.trivento.nl 

Kiest u ook voor een behouden thuisvaart? Of heeft u 
bij wind tegen wel eens behoefte aan een loods naast  
u op de brug? Neem dan contact met ons op voor een 
verfrissende kijk op uw business en de organisatie van 
het beheer van uw databases en applicaties. De loop
plank ligt al uit…  

Reeuwijkse Poort 310d
2811 NV Reeuwijk
Telefoon 0182  71 15 00
info@trivento
www.trivento.nl

Met veel vakmanschap en een groot verantwoordelijkheidsgevoel 

koerst een kapitein met ‘zijn’ mammoettanker over de wereldzeeën. 

Aangekomen in de buurt van de haven groeit op de brug van het 

zwaar beladen schip een gevoel van spanning. Opgelucht ziet de 

kapitein de loodsboot langszij varen. De ladder hangt al uit. Een paar 

sterke armen trekken de loods aan boord. De begroeting is kort, 

maar allerhartelijkst. De loods weet wat hem te doen staat. Met veel 

kennis van het lokale vaarwater helpt hij de kapitein om het schip  

naar de ligplaats in de haven te navigeren.


