A L L A BOU T
W H ER E I T MA KES
S E N SE

			

The DOC. Een kennismaking met de kern van wie wij zijn en wat wij doen.
Wij hopen dat het uw focus op wat wij voor u kunnen betekenen op scherp zet en dat ons
professionalisme en ons enthousiasme u inspireren tot een nadere kennismaking.

MEET THE DOC

ALL ABOUT
F O C U S I N G O N S O LU T I O N S
Customer satisfaction is measured
not by the number of resolved tickets
It’s about working together
and the solutions we provide

Het klinkt een tikkeltje brutaal, maar zeg je Oracle, dan zeg je The DOC.
Op uw ontwikkelvraag heeft The DOC het antwoord. Vanaf de consultancy fase,
via de architectuur naar de realisatie. Daar ligt onze kracht.
We zijn niet voor niets Oracle Gold Partner.

Het is misschien een cliché om te stellen dat wij onze klanten ontzorgen, maar het is wel zo.
Wij hebben oog voor ondernemingen die een stap verder willen gaan en behoefte hebben
aan lucht in drukke tijden. Onze specialisten, met hun passie, hun vakmanschap en hun
flexibiliteit leveren keer op keer maatwerk. Ze zijn gepokt en gemazeld, (her)kennen alle
valkuilen, werken pragmatisch en sluiten naadloos aan bij de klant.

The DOC staat voor toegevoegde waarde.

ALL ABOUT
T H E S W E E T S M E L L O F S U CC E S S
The smell of being successful is like
fresh coffee in the morning
and a great wine in the evening
Experience is what gives success its flavour

‘All about where IT makes sense’. Daarmee vang je The DOC in één zin. Wij hebben een
neus voor het zoeken naar en vinden van innovatieve, klantgerichte IT-oplossingen.
The DOC zet daarin de toon. We durven keuzes te maken. We investeren in specifieke
technologieën en marktsegmenten. Omdat we voorop willen lopen. Omdat we voor u
die betrouwbare speler in de operationele continuïteit en beschikbaarheid van applicaties
en IT-infrastructuur willen zijn.

Innovatie. Betrouwbaarheid. Het zijn belangrijke woorden. Daarom kiezen onze klanten
voor The DOC. Zij weten namelijk dat die keuze ook betekent dat ze zullen samenwerken
met pragmatische specialisten die binnen een uitgebalanceerd team opereren.
Dat resulteert in een lange lijst met prachtreferenties. En daar zijn we trots op.

The DOC is trots. Op onze mensen, onze kwaliteit en onze klanten.

ALL ABOUT
C A P T I VAT I N G O U R AU D I E N C E
Speaking is the art of knowing
Listening the privilege of wisdom
Added value combines them both

Bij The DOC werken ruim 30 consultants, ontwerpers en ontwikkelaars die zich met
de besten kunnen meten. Stuk voor stuk zijn het gedreven vakmannen en vakvrouwen.
De basis daarvan zit ‘m in het plezier waarmee ze hun werk doen. Daarnaast bezitten ze een
mooie eigenschap: ze zijn nieuwsgierig. Niet alleen naar de nieuwste ontwikkelingen binnen
hun vakgebied, nee, ook naar u, de klant. Ze stellen u relevante vragen en sluiten zowel op
inhoud als in taal, nauw op u aan. Omdat ze maatwerk willen leveren. Altijd weer.

De man of vrouw die u vandaag de hand schudt, doet dat morgen ook. De open sfeer,
de professionele houding en de groeikansen maken dat onze mensen zich bij The DOC
thuis voelen. Dat zorgt voor continuïteit. Voor ons is dat fijn, voor u is dat belangrijk.

De mensen van The DOC zijn echte samenwerkers. Zowel onderling als met u.

ALL ABOUT
TO B E A L L E A R S
Silence is the first step to wisdom
listening the second
Those who listen without bias
will discover the power of true communication

The DOC is meer dan alleen een werkgever. Het is een plek waar gelijkgestemden
elkaar vinden. Zoiets als een stamkroeg of een thuis. De plek waar we elkaar inspireren,
kennis met elkaar delen, discussiëren en continu bouwen aan een bloeiende organisatie.
En zoals al eerder opgemerkt, we doen het hand in hand met u. Ook u bent een
inspiratiebron voor ons.

De lange termijn, daar gaan we voor. Als werkgever met onze mensen en als adviseur
met onze klanten. Onze identiteit en onze ‘way of working’ is daar de basis voor.
Ons vakmanschap, het plezier en -ook belangrijk!- de humor, zijn ingrediënten die
maken dat het geheel meer is dan de afzonderlijke delen. Wij van The DOC zullen
altijd blijven luisteren. Naar elkaar en naar u.

Samen bereiken we afzonderlijk meer.

ALL ABOUT
TO F E E L T H E F U T U R E
Feeling the future is like drawing lines
to an unknown destination
You can’t predict the future
let’s create it together

Toekomst wordt heden en heden wordt verleden. Het heeft ons gevormd en gebracht waar
we nu zijn. Die toekomst, daar richten we onze blik dus op. Het is een kick als eerste nieuwe
ontwikkelingen te zien en toe te passen. Scherp en alert zijn, daar houden we van.

The DOC schoolt haar medewerkers dan ook voortdurend. Zo hebben wij een competentieontwikkelingsprogramma dat iedereen volgt. We groeien ervan, worden sterker. Zodat we u
nog beter kunnen adviseren.

Onze eigen toekomst? Die ziet er goed uit! Vanaf onze start in 1999 hebben we gebouwd
aan een solide onderneming met super gemotiveerde medewerkers die voor elkaar door
het vuur gaan. Gepassioneerde mannen en vrouwen die elke dag voor u klaarstaan.

Bij The DOC kiezen we er niet voor de grootste te zijn, maar de beste.

ALL ABOUT
OUR SERVICES
We zeiden het al; The DOC is het verlengstuk van uw organisatie. Om dat te kunnen zijn
sluiten wij naadloos bij u aan op inhoud, cultuur, mentaliteit én uw manier van werken.
Samen met u kijken we naar uw vraag. Daar volgt een advies uit met mogelijke activiteiten.
Die lopen uiteen van business consultancy, vooronderzoek, ontwerp en ontwikkeling
tot beheer, onderhoud en opleidingen. Inclusief kennisopbouw, kennisoverdracht en
kennisborging. Tijdens het hele proces heeft u één aanspreekpunt, dat ervoor zorgt dat
binnen The DOC alle betrokkenen op de hoogte blijven van de voortgang.

Wat wij voor u kunnen betekenen hebben we onderverdeeld in een viertal diensten:
Professional Services
Managed Services

Business Intelligence
		

Product Solutions
		

		
In de flyers leest u in het kort wat ze inhouden.
Voor meer detailinformatie bezoekt u onze website thedoc.nl.

THEDOC.NL
INFO@THEDOC.NL
WEERT - ZALTBOMMEL
+31 (0)85 002 1831

