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In 2009 zette Kettlitz Wulfse Verzekeringen de stap naar de cloud en werd
de hele IT-omgeving geoutsourced naar Eshgro. “We zijn nu veel flexibeler
om de draai te maken”, vertelt Coen van Ham, directeur van Kettlitz Wulfse.
Dankzij de overstap naar de cloud kan Kettlitz Wulfse zich weer volledig
richten op het uitrollen van hun bedrijfsstrategie. Waar het bedrijf zich in
het oude model positioneerde als een pure tussenpersoon, zijn zij inmiddels
getransformeerd naar een adviseursrol in het nieuwe model. Coen van Ham:
“In de nieuwe positionering staat menselijk contact centraal. Deze focus
op advies kon echter alleen gerealiseerd worden als de processen rondom
polisadministratie en schadeafhandeling werden geautomatiseerd.”
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“Door de overstap naar de
Cloud kunnen we echt toegevoegde waarde bieden,
doordat we onze advieskracht inzetten en IT zaken
overlaten aan Eshgro.”
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Bel +31 (0) 485 47 61 93 of bezoek www.eshgro.nl voor meer informatie.

Eshgro BV • Bereklauw 7 • 5831 PE Boxmeer • PO Box 61, 5830 AB Boxmeer • +31 (0) 485 - 47 61 93 • info@eshgro.nl • www.eshgro.nl

