“Om de continuïteit te
garanderen, hebben we in
elk kantoor een back-uplijn.”
Philippe Kimpe, IT-manager

Uitdagingen

Oplossingen

Voordelen

Snelle en veilige realtime
uitwisseling van informatie
Gebruikers op diverse locaties:
op kantoor, bij de klant, thuis
Snelle aansluiting op het
netwerk van nieuwe vestigingen

Corporate Fibernet
iFiber
IP-VPN

Hoge bandbreedte
Gegarandeerde continuïteit
met voldoende capaciteit
Bijstand en expertise
Persoonlijke dienstverlening
met grote betrokkenheid

Steeds de juiste informatie:
snel, veilig en in realtime
De fiscale wereld digitaliseert in snel tempo. Ook bij VGD kiezen ze resoluut voor
digitaal. “Een bewuste keuze”, zegt Philippe Kimpe, IT-manager bij VGD. “Klanten
en medewerkers hebben nu 24/7 realtime toegang tot alle noodzakelijke gegevens.
Samenwerken is op die manier veel makkelijker en efficiënter. Snelle, betrouwbare
en veilige connectiviteit is voor ons dan ook heel belangrijk.”
Philippe Kimpe: “De sector van tax, audit en

permanent ter beschikking hebben. KMO’ers
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een groot voordeel.”

“Bij dit project hebben
we volop kunnen rekenen
op de expertise van Telenet.”
Philippe Kimpe, IT-manager

De juiste informatie
op het juiste moment
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Bijstand en expertise
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VPN-connectiviteit met back-up
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Over VGD
VGD is een van oorsprong Vlaams bedrijf met meer dan 240 medewerkers
en een tiental kantoren in Vlaanderen en Brussel. VGD levert in hoofdzaak
tax-, audit- en accountancyadvies. Daarnaast heeft VGD ervaring in het
begeleiden van fusies, overnames en familievermogens. VGD werkt voor
een uitgebreide portefeuille van familiale ondernemingen, non-profit
organisaties en beursgenoteerde vennootschappen. Ze zijn actief in
11 landen, stellen internationaal meer dan 900 mensen tewerk en zijn lid
van het vooraanstaande internationale netwerk Nexia. be.vgd.eu
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