Betaalbare Business Intelligence voor het MKB
BriteLime houdt zich pur sang bezig met business
intelligence. We zijn gespecialiseerd in het MKB
segment met uitgebreide ervaring in de maakindustrie,
groothandel, distributie en (semi)overheid.

Wij helpen bedrijven
met het realiseren
van hun potentieel
door data om te
zetten in kennis.

We helpen onze klanten met het omzetten van data in
informatie en kennis. Zo verkrijgen ze inzichten die ze in
staat stelt om gefundeerde beslissingen te nemen op
basis van modellen en analyses. Kortom, een directe
voorsprong op de concurrentie.

Ontmoet
team BriteLime
We zijn een jong en innovatief bedrijf.
Het MT stelt zich hier graag aan je voor:

ARNOUD OOSTENDORP

BriteLime biedt een compleet portfolio betaalbare Business Intelligence:

Business Manager

Arnoud gelooft sterk in de kracht van
samenwerken en het idee van samen
successen behalen zodat iedereen wint.
Hij gaat voor het beste resultaat op de
meest effectieve manier.

REMCO BOOT

BI Consultancy

Data warehousing

Reporting

Onderhoud en beheer

Samen werken aan een
BI visie en strategie.

Onze datawarehouse automation
oplossing geeft snel resultaten.

Maatwerk analyses, rapporten,
dashboards en simulatiemodellen.

Totale ontzorging van
beheer en onderhoud.

LEES MEER OVER ONZE DIENSTEN

Technisch Manager
Remco is een echte BI man in hart en nieren.
Hij staat aan de wieg van onze eigen data
warehouse automation oplossing. Dit zorgt
ervoor dat onze klanten in no time
een up & running BI oplossing hebben.

GERT-JAN BIERKENS
Commercieel Manager

Oplossingsgericht en enthousiast zijn
twee kenmerken van Gert-Jan. Hij houdt
overzicht en geeft iedereen persoonlijke
aandacht, wat het mede zo leuk maakt
om met BriteLime samen te werken.

BriteLime
Pottenbakkerstraat 8A
4871 EP Etten-Leur

T: +31 76 790 1 790
E: info@britelime.nl
www.britelime.nl

Direct inzicht in de impact van BI voor jou?
VRAAG EEN GRATIS QUICKSCAN AAN

Weten wat werken met BriteLime
zo leuk maakt?

LEES ONLINE VERDER

