
Maincontracting

CLB Integrated Solutions B.V. is een partij die zich richt op de 

gehele communicatieketen. Wij leveren en implementeren 

de gewenste functionaliteit inclusief diverse randapparatuur. 

Wij kunnen uw systeem volledig in beheer nemen waardoor 

u maximaal ontzorgd wordt. Hierdoor kunt u zich volledig 

focussen op uw kernactiviteiten. 

CLB Integrated Solutions B.V. onderscheidt zich in de 

markt door de volledige verantwoordelijkheid van de 

keten van u over te nemen, omdat wij de keten direct of 

indirect volledig kunnen beheersen. CLB gaat daarmee de 

verplichting aan om uw systemen te allen tijde in werking 

te houden. Door dit risico van u over te nemen, ontzorgen 

wij u.

Maincontracting levert een betere prijs-kwaliteitverhouding 

op, omdat er één partij  verantwoordelijk is voor het 

ontwerp en de uitvoering en daarmee de regie over deze 

processen uitvoert. Er is een maximale afstemming tussen 

uw vraag en onze uitvoering. Een meerjarenbegroting is  

één van de vele instrumenten waardoor u altijd inzicht 

in de kosten heeft en u niet voor financiële verrassingen 

komt te staan. 

Om de totale systeemfunctionaliteit te leveren werken 

wij samen met gecertificeerde partners, maar CLB blijft 

verantwoordelijk voor de regievoering. Dit houdt in dat wij 

het overzicht over de situatie behouden en we in staat zijn 

om het handelen van de diverse partijen af te stemmen 

tot een geheel. Daardoor bereiken we gezamenlijk het 

beoogde doel. Onze partners zijn zorgvuldig door ons 

uitgezocht, waardoor wij de kwaliteit van onze partners 

kunnen garanderen. De kwaliteit van de oplossingen staat 

bij CLB voorop. Wij vinden namelijk dat u altijd op het 

systeem moet kunnen vertrouwen.

Als maincontractor zorgt CLB ervoor dat u de beste oplossing 

ontvangt tegen zo laag mogelijke totale kosten. Wij leveren 

een bijdrage aan de kwaliteit en betaalbaarheid van uw 

diensten. Samen met u formuleren we een programma van 

wensen en eisen. Aan de hand van dat programma voert 

CLB de directievoering over de installaties, producten en 

diensten. CLB is verantwoordelijk voor de afstemming en 

aansturing van de gewenste producten en diensten en de 

kwaliteit van de faciliteiten. Wij leveren zowel producten 

van eigen merk als merkvreemde producten. 

CLB heeft de expertise om het ontwerp, de uitvoering en de 

afhandeling uit te voeren. Zo heeft u één aanspreekpunt. 

Wij zorgen ervoor dat uw functionaliteit continu up and 

running is. Daarnaast wordt uw systeem voorzien van de 

nieuwste technieken. U kunt zich concentreren op uw 

kernactiviteiten terwijl CLB de secundaire processen gestalte 

geeft en beheert. 

Maincontracting werkt op basis van een bundeling van 

competenties en ervaringen. Door onze jarenlange ervaring 

kennen wij de oplossingen uit de markt. Wij volgen de actuele 

ontwikkelingen en hebben de know how, de medewerkers 

en de producten om het management zodanig in te richten 

dat een hogere prestatie tegen lagere kosten gerealiseerd 

kan worden. Wij adviseren u over de beste financiële en 

functionele oplossing. Wij passen de oplossingen aan op 

uw omgeving, zodat u een functionaliteit ontvangt die 

volledig op uw organisatie is toegepast. 
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Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden van maincontracting.


