Kwaliteit, innovatie en
ICT-expertise in dienst van
uw business
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“In 2022, through our collaborative intelligence, we are

“We, as the NRB community, commit to deliver optimal

a reference name in turning digital opportunities into

end-to-end ICT solutions & services in a long-term close

improvements in everyday life.”

partnership with customers from the public and private
sectors to simplify technological, economical and societal
transformation through proven innovation, shared expertise
and our empowered people.
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DE VIER PIJLERS VAN DE NRB GROEP
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PUBLIEKE & SOCIALE SECTOR
ENERGIE & NUTSBEDRIJVEN
BUSINESS & INDUSTRIE
FINANCIËLE DIENSTEN
INTERNATIONALE ORGANISATIES

GEZONDHEIDSSECTOR

LOKALE OVERHEDEN

MIDDELGROTE
ONDERNEMINGEN

De NRB Groep is uitgegroeid tot een substantiële groep die

Rekening houdend met die filosofie kunnen we vier pijlers

vandaag een toppositie inneemt op de Belgische markt,

onderscheiden binnen de NRB Groep.

actief is op de Franse markt, en in het Groothertogdom
Luxemburg en voor internationale organisaties werkt in heel

Een eerste pijler, geleid door NRB, bevat die end-to-

Europa. De Groep bestaat uit een aantal filialen en entiteiten

end portfolio van IT-diensten op basis waarvan op maat

die elk een zeer specifieke rol vervullen binnen de Groep.

gemaakte oplossingen gebouwd worden, aangepast aan
de specifieke context en ambities van organisaties en

De strategie van de Groep bestond, en bestaat er nog

bedrijven in vijf verticals, te weten, de publieke & sociale

steeds in te groeien in twee dimensies.

sector, de financiële dienstverlening, de sector van energie
& nutsbedrijven, de sector van internationale organisaties

Een horizontale dimensie waarin we een aanbod van solide

en tenslotte de industriële sector.

technologische oplossingen en diensten opbouwen dat de
volledige levenscyclus en alle lagen van een end-to-end

De tweede pijler is de groep met de naam ZORGI, die

ICT-oplossing bestrijkt.

bestaat uit Xperthis en Infohos Solutions, die zich beide
richten op diensten en oplossingen voor ziekenhuizen.

De

tweede

dimensie

is

de

“verticalisering”

van

onze portefeuille, met de bedoeling om bepaalde

De derde pijler bestaat uit CEVI, Logins, SIGGIS en Civadis,

marktsegmenten, zoals

die alle gespecialiseerd zijn in producten en diensten voor

de

gezondheidszorg,

lokale

overheden of de mid-size markt, producten en diensten aan

lokale overheden.

te bieden waarin de knowhow van hun bedrijfsprocessen al
is verankerd; pakketoplossingen om de grote uitdagingen

De vierde pijler is Computerland, dat zich richt op

aan te gaan waarmee hun sector wordt geconfronteerd.

de

middelgrote

ondernemingen

Groothertogdom Luxemburg.

in

België

en

het

OPLOSSINGEN EN DIENSTEN VAN NRB

PUBLIEKE & SOCIALE SECTOR
Al tientallen jaren begeleidt het NRB-team voor de publieke en sociale sector overheidsinstanties (op federaal, regionaal,
provinciaal en lokaal niveau) en organisaties voor sociale en gezondheidsdiensten (ziekenhuizen, mutualiteiten, sociale
secretariaten, enz.) bij hun digitale transformatie om hun werknemers en burgers, leden, klanten of patiënten efficiënte en
doeltreffende diensten aan te bieden op basis van eenvoudige en intuïtieve processen en instrumenten.
Onze waardepropositie voor deze sector is een 360-gradendienstverlening die zich uitstrekt van functionele en technische
consultancy tot de levering van zakelijke of generieke applicatieoplossingen (ontwikkeling op maat of op basis van bestaande
softwarepakketten), hosting- en cloudoplossingen die ontwikkelingen en systemen ondersteunen, en de implementatie en
het onderhoud daarvan.

ENERGIE & NUTSBEDRIJVEN
Het Energy & Utilities-team van NRB is een team van erkende deskundigen op de Belgische nutsmarkt. NRB biedt de
nutssector een breed scala aan van ICT-diensten en -oplossingen met een specifieke focus op SAP IS-U en FI-CA, naast
diensten en oplossingen op het gebied van infrastructuur en werkplekbeheer.
Onze experten helpen onze klanten zich aan te passen aan de nieuwe digitale realiteit, met oplossingen voor
gegevensuitwisseling met clearinginstellingen, maar ook met toepassingen op het gebied van boekhouding, klantenservice,
meteropneming, facturering, financieel beheer en logistiek.

FINANCIËLE DIENSTEN
De vele uitdagingen van de digitale revolutie, zoals cybercriminaliteit, de digitalisering van de kanalen voor dienstverlening
en klantencommunicatie, het juiste gebruik van opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie, in combinatie met
nieuwe bindende regelgeving, brengen een golf van veranderingen in de financiële sector teweeg.
De experts van NRB op het gebied van financiële dienstverlening ondersteunen hun klanten bij hun digitale transformatie.
Zij werken aan de invoering van relevante technologieën en stroomlijnen complexe systemen en processen. Of het nu
gaat om beveiliging, digitale transformatie of business IT, de aangeboden oplossingen zijn state-of-the-art en bieden altijd
oplossingen die zijn aangepast aan de context van de klant.

BUSINESS & INDUSTRIE
Om concurrerend te blijven moet elke onderneming de nieuwe digitale realiteit aanvaarden en zich eraan aanpassen.
Nieuwe technologieën bieden hun tal van kansen, in termen van groei, operationele efficiëntie, het creëren van nieuwe
interacties met hun ecosysteem van klanten, leveranciers of partners, of het ontwikkelen van nieuwe inkomstenstromen met
nieuwe producten en bedrijfsmodellen.
Het Business & Industry-team van NRB helpt de klant bij het ontdekken van deze kansen: het beheert en stelt alle
technologische elementen ter beschikking (hybride cloud, IoT, ontwikkeling op maat, AI, ...), zodat de klant snel, efficiënt, veilig
en op een aan zijn specifieke context aangepaste manier kan profiteren van deze nieuwe digitale realiteit (gespecialiseerde
consultants - business IT & cyber security).

INTERNATIONALE ORGANISATIES
Trasys International, Business Unit van NRB nv, issinds 1988, de specialist in de implementatie en het beheer van
partnerschappen en consortia voor de realisatie van ICT-projecten voor Europese instellingen en agentschappen, nationale
en internationale publieke en particuliere organisaties.
Trasys International’s missie is het leveren van gespecialiseerde consultancy en IT-oplossingen en -diensten om organisaties
te helpen te voldoen aan internationale of Europese beleidslijnen en regelgeving en om hun digitale transformatie-uitdagingen
aan te gaan: het moderniseren van (overheids)administraties, het samenwerken en bevorderen van digitale werkplekken,
en het optimale gebruik van cloud- en moderne datacentertechnologieën, terwijl de IT-beveiliging en kostenefficiëntie
worden verbeterd. Het is gevestigd in Heverlee en heeft een delivery centre in het Groothertogdom Luxemburg en een
softwareontwikkelingscentrum, Trays Greece, in Athene.

CONSULTANCY
• Business & IT consulting
• Digital transformation
• Security, Risks & Governance
• Cyber Security, ...

SOFTWARE
• SAP solutions (ERP, S/4HANA, IS-U, FI-CA, HR…)
• AI & Business Intelligence
• Custom software development
(Mainframe & Distr. systems - UX expert center)
• Integration
• Maintenance

INFRA & CLOUD
• Housing & Hosting
• Hybrid Cloud Services
(NECS: NRB Enterprise Cloud Services)
• Mainframe, AS400, Distributed Systems

MANAGED STAFFING
• Contingency Staffing
• Framework Sourcing Program

OP LOS SING EN & DIENS T EN VA N ONZE
SEK TORSPECIF IEK E F ILI A LEN

GEZONDHEIDSZORG
DIGITALE OPLOSSINGEN VOOR INTELLIGENTE PATIËNTENZORG
Als specialisten en leiders in België in IT-oplossingen voor de gezondheidssector ondersteunen Zorgi en Infohos
ziekenhuizen bij hun digitale transformatie. Zorgi en Infohos bieden hen oplossingen op verschillende gebieden, zoals
logistiek en financieel beheer, zorgprocessen en patiëntenadministratie. Naast de managementmodules omvatten deze
oplossingen ook rapportage- en communicatiemodules die zorgen voor een goede gegevensuitwisseling tussen backen frontoffice.

O P LO S S I N G E N E N D I E N S T E N
ERP FOR HEALTHCARE

REFERENTIES

C O N TAC T
www.zorgi.be
t. +32 (0)2 286 58 00
info@zorgi.be

ELECTRONIC PATIENT
RECORD

CARE ADMINISTRATION

BI, REPORTING &
COMMUNICATION

HRM SOLUTIONS

LOKALE OVERHEDEN WALLONIË EN BRUSSEL
ICT VOOR BETERE DIENSTEN AAN DE BURGER
Civadis wil een antwoord bieden aan de specifieke behoeften van haar klanten door de beleidsondersteunende
toepassingen te ontwikkelen die nodig zijn voor een goed beheer van de overheidsdiensten en die de relaties met de
burgers en de ondernemingen vereenvoudigen. Zij wil hen op lange termijn ondersteunen bij de inzet van innovatieve
software- en hardware-oplossingen; hen bijstaan om een maximale beschikbaarheid van hun IT-diensten aan hun klanten
te verzekeren, en oplossingen met een hoge toegevoegde waarde creëren op basis van zowel technologische knowhow
als van diepgaande kennis van de werking van lokale overheden.

O P LO S S I N G E N E N D I E N S T E N
FINANCE

HR & PAYROLL

SOCIAL

TECHNICAL SERVICES

ELECTIONS

TAXES

URBANISM GIS

POPULATION

CIVIL STATUS
& CEMETERIES

SMART CITIES
PROGRAMME

REFERENTIES

C O N TAC T
www.civadis.be
t. +32 (0)81 55 45 11
info@civadis.be

LOKALE OVERHEDEN VLAANDEREN
ICT ALS HEFBOOM VOOR DE LOKALE OVERHEID
CEVI en Logins bieden uitstekende ICT-producten en -diensten aan hun klanten (provincies, steden, gemeenten, politiezones,
OCMW’s, ...) om hen te helpen hun interne organisatie te optimaliseren en hun doelstellingen op een duurzame manier te
bereiken. De bewuste oplossingen bevorderen bovendien de betrekkingen tussen de overheid en de burgers. Vandaag ligt
de nadruk ook op de interactie met de burgers, met name door het gebruik van de nieuwe digitale kanalen. Ook mobiele
communicatie speelt hierin een belangrijke rol.

O P LO S S I N G E N E N D I E N S T E N
FINANCE

HR & PAYROLL

SOCIAL

TECHNICAL SERVICES

ELECTIONS

TAXES

URBANISM GIS

POPULATION

LIBRARIES

SMART CITIES
PROGRAMME

REFERENTIES

C O N TAC T
www.cevi.be
t. +32 (0)9 264 07 01
contactcenter@cevi.be

www.logins.be
t. +32 (0)15 45 48 50
helpdesk@logins.be

MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN
ICT-OPLOSSINGEN EN -DIENSTEN VOOR MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN
COMPUTERLAND is een “one-stop-shop” IT-dienstverlener die een breed scala aan diensten aanbiedt, voornamelijk
voor middelgrote ondernemingen in België en het Groothertogdom Luxemburg. De diensten van COMPUTERLAND zijn
georganiseerd rond vier assen: Business Applications, Cloud & Infra, Modern Workplace, Data & AI en gepaard gaan met
support en governance volgens de behoeften van elke klant. Internationaal erkende partners zoals Microsoft, HP, ... staan
garant voor de nieuwste technologieën en voor de duurzaamheid van de geïmplementeerde oplossingen.

O P LO S S I N G E N E N D I E N S T E N
CONSULTANCY DEVELOPMENT

MANAGED STAFFING

SOLUTIONS & SERVICES - MICROSOFT

MODERN WORKPLACE

CLOUD & INFRA

DATA & AI

REFERENTIES

C O N TAC T
www.computerland.be
t. +32 (0)800 12 512
info@computerland.be

OPLOSSINGEN EN DIENSTEN VAN ONZE
ANDERE GESPECIALISEERDE FILIALE

GEOGRAFISCHE INFORMATIE SYSTEMEN (GIS)
GIS-SOFTWARE EN ADVIESDIENSTEN
SIGGIS staat voor « Spatial Intelligence Genuine & Generic IT Solutions ». SIGGIS is een Belgisch bedrijf dat zich richt
op de ruimtelijke dimensie van organisatiebeheer. SIGGIS’ dienstenportefeuille omvat de volledige levenscyclus van een
geografisch informatiesysteem (GIS): van idee tot ontwerp, ontwikkeling, hosting, integratie en onderhoud. Een aanbod
aangevuld met advies en opleiding. SIGGIS telt onder zijn belangrijkste klanten nutsbedrijven, overheden en industriële
bedrijven.

O P LO S S I N G E N E N D I E N S T E N
BUSINESS ANALYSIS

SYSTEM INTEGRATION

GEOSPATIAL ANALYSIS

DATA PROCESSING

APPLICATION DEVELOPMENT

TRAINING COURSES

GIS EXPERTS

CARTOGRAPHY

REFERENTIES

C O N TAC T
www.siggis.be
t. +32 (0)2 300 86 60
info@siggis.be (BE)
info@siggis.fr (FR)

ONTWIKKELING VAN SOFTWARE OP MAAT EN VAN WEB- EN
MOBIELE TOEPASSINGEN
EEN AGILE & GEBRUIKERSGERICHTE AANPAK
Afelio creëert samen met zijn klanten digitale ervaringen met return on investment die de samenwerking tussen IT en de
business versterken en de waarde van hun merk zowel intern als extern verhogen. De Afelio aanpak berust op service

design, product ownership, en agile ontwikkeling van user centric (UX) en intrinsiek-veilige softwaretoepassingen en hun
integratie met de business management systemen.

O P LO S S I N G E N E N D I E N S T E N
CUSTOM, MOBILE & WEB DEVELOPMENT

REFERENTIES

C O N TAC T
www.afelio.be
t. +32 (0)4 229 22 80
info@afelio.be

UX CONSULTANCY

SPECIALIST IN CYBERBEVEILIGING, NETWERKOPLOSSINGEN
EN ON-SITE DATACENTERMANAGEMENT
OP MAAT & TURN-KEY
Prodata Systems is een gerenommeerde IT-integrator van menselijke omvang in België die al tientallen jaren complexe
en kritische IT-omgevingen beheert. Samen met de meest efficiënte partners garandeert de organisatie de continuïteit en
veiligheid van de IT-infrastructuur en -systemen van haar klanten. Dankzij zijn expertise in op maat gemaakte en kant-en-klare
ICT-oplossingen geniet het team van Prodata Systems het vertrouwen van Belgische overheden en prominente organisaties
om optimale en toekomstbestendige oplossingen te ontwerpen.

O P LO S S I N G E N E N D I E N S T E N
DATA CENTER
SOLUTIONS

MOBILE &
WORKPLACE

NETWORKING

CYBERSECURITY

MANAGED STAFFING

HEALTH CHECK
SERVICES

AUDITS &
ASSESSMENTS

IMPLEMENTATION
SERVICES

REFERENTIES

C O N TAC T
www.prodata-systems.be
t. +32 (0)2 722 13 11
info@prodata-systems.be

SPECIALIST IN BEHEER EN ONDERHOUD OP AFSTAND VAN
MAINFRAME, CLOUD EN GEDISTRIBUEERDE SYSTEMEN
UITMUNTENDHEID IN OPERATIONEEL BEHEER
Trigone is gevestigd in Parijs en biedt IT-diensten met een hoge toegevoegde waarde in Franstalig Europa. Het biedt alle
diensten die nodig zijn voor IT-productie en digitale transformatie via diensten op afstand in een beveiligde omgeving.
Gespecialiseerd in IBM z/OS-systemen, gedistribueerde systemen en Cloud-platforms, is Trigone een technisch bedrijf
dat zich heeft georganiseerd rond een streven naar operationele uitmuntendheid, om op die manier continuïteit van de
dienstverlening tegen economisch redelijke kosten te waarborgen

O P LO S S I N G E N E N D I E N S T E N
PRODUCTION MANAGEMENT

GOVERNANCE MANAGEMENT

CONSULTING AND EXPERTISE

SOFTWARE DEVELOPMENT

SAP-AS-A-SERVICE

SUPPORT & ADMINISTRATION

REFERENTIES

C O N TAC T
www.trigone.fr
t. +33 (0)1 44 93 21 50
info@trigone.fr

MANAGED STAFFING
IT CONSULTING DIENSTEN
People & Technology is een Belgisch IT-dienstenbedrijf, opgericht in 2002, dat sinds februari 2020 deel uitmaakt van de NRB
Groep. People & Technology is gespecialiseerd in IT-consultancy, en heeft altijd gestaan voor menselijke waarden, kwaliteit
en professionaliteit. Het bestaat uit medewerkers die gespecialiseerd zijn in IT-diensten en een uitgebreid netwerk van
hooggekwalificeerde freelance consultants. People & Technology is aanwezig in de bank-, verzekerings-, telecommunicatie-,
farmaceutische, distributie-, automobiel- en overheidssector. De competenties bestrijken de gehele IT-levenscyclus - van
bedrijfs- en operationele analyse tot ontwikkeling en testen, infrastructuur en projectmanagement.

O P LO S S I N G E N E N D I E N S T E N
CONSULTANCY

MANAGED STAFFING

IT SOLUTIONS

ANALYSIS

IMPLEMENTATION

CUSTOM DEVELOPMENT

TESTING

PROJECT MANAGEMENT

REFERENTIES

C O N TAC T
www.people-tech.com
t. +32 (0)2 230 31 01
info@people-tech.com

CONTACT
INFO@NRB.BE

www.nrb.be

www.linkedin.com/company/nrb

info@nrb.be |

@daringtocommIT

+32 (0)4 249 72 11
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