Klant referentie

Oranje BV
” Oranje haalt eruit wat erin zit. Al 70 jaar lang...”
Oranje is specialist op het gebied van duurzaam slopen,
asbestsanering, bodemsanering, bouw- en woonrijp maken van
locaties en duurzame recycling. Hun kracht is het hoogwaardig
hergebruik van bij sloop vrijkomende materialen. Zo dragen ze bij
aan een duurzame samenleving.
Zij investeren continu in vakmanschap en streven op technologisch
gebied naar perfectie en betrouwbaarheid. De combinatie van
technische kennis, passie en betrokkenheid hebben ons gebracht tot
koploper in de branche. Een positie die ze niet alleen koesteren,
maar vooral ook verder willen uitbouwen.
2013 was het jaar waarin Oranje 70 jaar bestond. Dit werd op een
feestelijke wijze gevierd. Tegelijkertijd was dit jubileum ook het
moment om over te stappen naar een nieuw pand. Vanuit Spijkenisse

werd de verhuizing in gang gezet naar de Industrieweg in Rotterdam.
Het nieuwe gebouw werd eerst helemaal gestript en opnieuw

“Ik ben over het gehele verhuizingsproces zeer tevreden!”
— Fred Oranje
opgebouwd en ingericht naar eigen wens. Hierbij is COAS Business
Systems gevraagd om de ICT te verhuizen en opnieuw in te richten.
Een mooie uitdaging in het nieuwe pand.

Zodra het pand richting het
moment van oplevering ging en
de puntjes op de
spreekwoordelijke “i” gezet
werden, was het tijd voor COAS
Business Systems om de
verhuizing van de ICT in gang te
zetten. De bekabeling was door
Oranje zelf geregeld en de juiste
voorbereidingen werden door ons
gemaakt om de verhuizing zo
vlekkeloos mogelijk te laten
verlopen.
Het complete serverpark van
Oranje is vernieuwd en alle
bureaus werden
voorzien van
nieuwe
computers.
Oranje heeft
hierbij gekozen
voor de nieuwste
27inch iMac.

“Fantastisch om te zien hoe deze
keuze past binnen het interieur
en het plaatje compleet maakt!”,
aldus Theo Helder van COAS
Business Systems. Naast de
ergonomie biedt de keuze voor
Apple ook energiebesparing en
efficiëntie, waardoor het werken
met de computer net even iets
leuker wordt.
Fred Oranje was zelf tijdens de
verhuizing ook aanwezig en is
zeer tevreden hoe het allemaal is
gegaan. “De samenwerking met
Theo en Ronald van COAS
Business Systems is goed
verlopen en ook na de
oplevering zijn we op de
juiste manier geholpen
met vragen die wij nog
hadden. Ik ben over het
gehele verhuizingsproces
dan ook zeer tevreden!”

“In ons nieuwe kantoor hebben
we naast de bekabeling ook het
internet en de telefonie geregeld
en met COAS als partij die de ICT
verder heeft ingericht hebben we

uiteindelijk een prachtig geheel
weten te realiseren waar we de
komende jaren verder kunnen
groeien.”

”… wij ontzorgen Oranje, al meer dan 10 jaar lang!”
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