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ITSD is specialist in het bouwen en beheren van IT-omgevingen. 
Professioneel, betrouwbaar, flexibel, resultaat- en bovenal klantgericht.

Onze diensten zijn afgestemd op de aard van uw bedrijf, want op het 
gebied van automatisering stelt elk bedrijf andere eisen. Wij kijken 
wat bedrijven echt nodig hebben en zoeken dan gedegen oplossin-
gen. Kwaliteit van producten en dienstverlening is bij ons hoofdzaak. 
Daarmee bent u er zeker van dat uw IT in goede handen is, zonder dat u 
daarvoor zelf veel moeite hoeft te doen of een interne IT-afdeling hoeft 
op te zetten.  
 
RESULTAAT:
Meer tijd voor u om te ondernemen en meer tijd voor uw medewerkers 
om zich te richten op de zaken waarvoor ze zijn aangenomen. 

ITSD hecht veel waarde aan persoonlijke benadering en heeft meerdere 
mogelijkheden tot het bieden van ondersteuning voor uw onderneming. 
Wij bieden zowel totaalbeheer als het op afroep inschakelen van een sys-
teembeheerder. U kunt op deze mannier de diensten krijgen die u wenst. 
Ook is het mogelijk uw eigen IT personeel ondersteuning te bieden bij 
complexere materie of in geval van drukte.

ITSD is gevestigd in Purmerend, maar wij ondersteunen klanten in de 
gehele regio, van Den Haag tot Den Helder.
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Kwaliteit 
Wij leveren alleen kwaliteit, nette en volledige 
installaties zodat u waar voor uw geld krijgt.

Snelheid 
Wij reageren snel en adequaat.

Flexibiliteit Door de korte interne lijnen zijn wij snel en flexibel.

Up to date kennis 
Met ITSD heeft u de beschikking tot de nieuwste 

technieken en bent u klaar voor de toekomst.

Continuïteit 
Uw continuiteit is voor ons een kerntaak.

OplossingsgerichtWij hebben altijd een oplossing.

BetrokkenheidOns succes is afhankelijk van uw succes. Wij zijn 
daarom zeer betrokken bij uw onderneming.

Duidelijkheid 
In wat u kunt verwachten, gespecificeerde facturen 

en wat we voor u doen.

Zekerheid
ITSD bied zekerheid voor uw bedrijf.

Eén aanspreekpunt 
U kunt bij ITSD voor al uw IT zaken terecht.

Geen verplichtingen 
Bij ons bent u nergens toe verplicht. Geen verplichte 
contracten of afname. Alles kan en mag, niets moet.

Strategisch Wij beschikken over een goed netwerk van 
partnerbedrijven en leveranciers.

Fixed price 
ITSD bied vaak de mogelijkheid 

projecten / wijzigingen voor een vaste 

prijs uit te voeren.

OntzorgtITSD neemt de zorgen omtrent automatisering bij u weg.

Bescherming
ITSD beschermt u tegen slechte invester-

ingen en nodeloze kosten.


