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“Door samen te werken met Eshgro zijn we in 
staat klanten te bedienen, die we eerder niet 
konden bereiken.”

Sjoerd Swart and Gert de Jong
Managers Altronic ICT en Telecom

Altronic is een ICT en telecom dienstverlener 
gevestigd in Hendrik Ido Ambacht. De directie 
van Altronic kiest voor Eshgro als partner bij 
het leveren van zakelijke cloudoplossingen. 
“Door samen te werken met Eshgro zijn we in 
staat klanten te bedienen, die we eerder niet 
konden bereiken,” aldus Sjoerd Swart en Gert 
de Jong, directie van Altronic.

Altronic is sinds 1991 actief en heeft 
jarenlange ervaring en brede kennis van 
de ICT-telecommarkt. Altronic ondersteunt 
organisaties met het adviseren, leveren, 
implementeren en beheren van innovatieve ICT- 
en telecomoplossingen. Door hun praktische 
benadering maakt Altronic het mogelijk dat 
klanten gebruik kunnen maken van betaalbare 
en innovatieve oplossingen. Naast de vele 
klanten uit het bedrijfsleven bedient Altronic ook 
organisaties in de overheids- en zorgsector.

Groeiplannen
De directie van Altronic heeft ambitieuze 
groeiplannen en wil zodoende ook steeds 
grotere organisaties bedienen. Maar bij een 
nieuwe markt komen ook nieuwe hindernissen en 
klantvragen. “Enterprise organisaties stellen vaak 
specifieke eisen op het gebied van bijvoorbeeld 
certificeringen, continuïteit en service levels. 
Om hieraan te voldoen moesten we grote 
investeringen doen in onze organisatie en 
techniek. Dat zou risico’s opleveren die we liever 
niet wilden nemen. 

De samenwerking met Eshgro biedt ons de 
middelen om aan de eisen van deze organisaties 
te voldoen, zonder dat we zelf hoeven te 
investeren.”

Altronic maakt gebruik van het cloudplatform 
van Eshgro. Deze wordt afgerekend op basis 
van pay-per-use. Zo kan Altronic haar klanten 
snel en makkelijk laten opschakelen wanneer 
dat nodig is. Sjoerd is erg tevreden over de wijze 
waarop Eshgro de technische infrastructuur 
heeft ingericht. “We zijn erg onder de indruk van 
de aanpak die Eshgro hanteert. De manier van 
werken geeft aan dat ze heel robuust en degelijk 
zijn.”

Continuïteit en betrouwbaarheid
De samenwerking met Altronic zorgt ook 
dat Altronic de continuïteitswens van klanten 
kan beantwoorden. Eshgro biedt Altronic 
en haar klanten de mogelijkheid om een 
tripartite overeenkomst af te sluiten. Met deze 
overeenkomst waarborgt HPE de voortgang van 
de dienstverlening, mocht een van de andere 
partijen wegvallen. 



Met deze zekerheid kan Altronic ook grotere 
klanten garanderen dat continuïteit geborgd 
is. Gert: “Ik weet dat we kunnen terugvallen op 
mensen, die dat probleemloos kunnen invullen.”

Eshgro bezit alle relevante certificeringen waar 
klanten om kunnen vragen. Denk bijvoorbeeld 
aan de ISO 27001 en ISAE 3402 certificeringen. 
Zo kan Altronic zich blijven richten op de 
klantwens en klanten bedienen die voorheen 
buiten bereik waren. De diensten die Eshgro 
levert zijn gestandaardiseerd. Dat betekent voor 
Altronic dat ze niet telkens het wiel opnieuw hoeft 
uit te vinden. Ook dat levert meer tijd en focus op 
voor Altronic om zich te richten op de klantwens 
en het bedienen van klanten. Hierdoor ervaart 
Altronic geen beperking meer. Gert: ”Dat zijn 
essentiële zaken om verder te kunnen groeien.”

White label clouddiensten
Altronic biedt haar clouddiensten aan onder de 
eigen vlag. Door white label clouddiensten aan te 
bieden blijft Altronic zelf eigenaar van de klant. 
Bovendien kan het portfolio worden toegespitst 
op de eigen kennis en expertise van Altronic. 
Hiermee kan Altronic haar aanbod afstemmen 
op de behoeftes van klanten onder eigen naam.

Altronic is ook erg te spreken over de Cloud 
Configurator van Eshgro. Sjoerd en Gert 
verwachten dat deze Altronic een hoop werk 
gaat schelen.

Sjoerd: “Je hebt daarmee op een hele snelle, 
makkelijke manier een prijsopgave voor de 
klant, zonder dat je zelf heel veel tijd moet 
steken in een gedetailleerde offerte. Nu kan 
ik een goede indicatie geven, zonder uren te 
gaan rekenen.” Altronic gaat de komende jaren 
groeien en is op zoek naar tools om intern alles 
efficiënter en makkelijker te maken. Hij ziet de 
Cloud Configurator als een veelbelovende tool 
om hen te helpen bij hun acquisitie.

Toekomst van Altronic en Eshgro
Sinds de start van haar partnership heeft 
Altronic al meerdere klanten met behulp van 
Eshgro naar de cloud gebracht. Sjoerd wil 
toekomstige klanten ook graag bij Eshgro 
onderbrengen. Altronic kan blijven groeien 
zonder zelf risicovolle investeringen te doen en 
efficiënter werken dankzij de tools van Eshgro. 
Sjoerd: “Altronic kan ongebreideld doorgroeien, 
want wij hebben nu geen beperking meer qua 
mankracht, liquiditeit en servercapaciteit. Alles is 
voorhanden. Daarin zie ik een hele mooie combi 
met Eshgro. Zij hebben hele ambitieuze plannen 
en wij ook. Dit is wat ons betreft een gedroomde 
samenwerking.”

Meer informatie over Altronic? 
Kijk op www.altronic.nl

Word ook partner van Eshgro!
Succesvol cloud oplossingen verkopen en 
leveren? Ontdek de voordelen van een 
partnership met Eshgro.

Heb je vragen of ben je op zoek naar meer 
informatie? Neem contact met ons op. 
Bezoek onze website www.eshgro.nl of bel 
+31(0)485 47 61 93 voor meer informatie.
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