PERSBERICHT
3-jarig investeringsplan afgerond:

Grote stap voor Buro Center naar
allround partner voor kantoor
< Brugge, xx augustus >
Buro Center, gevestigd in IZ Waggelwater te Brugge, bekroont drie jaar strategisch investeren
ter waarde van 1,3 Mio EUR: in de afdeling ofﬁce informatics werd de laatste fase gerealiseerd
via de integratie van de Technische dienst Canon-kantoormachines. Het Brugse bedrijf dat ook
aanbieder is van kantoormeubelen en -projecten wordt aldus een speler van formaat op de ofﬁce
supplier-markt.
Uitgebreid product- en dienstenaanbod in kantoor
Eerdere stappen in dit plan waren de overname van een informaticabedrijf, aankoop en aanpassing
van het bedrijfsgebouw en een vernieuwing van showroom en burelen. De fysieke huisvesting van
de Technische dienst Canon-kantoormachines en haar integratie in het nieuw uitgebouwde globale
informaticaplatform ﬁnaliseerden dit project. Buro Center en informaticapoot PdP Center tellen nu
samen 26 medewerkers en genereren een geconsolideerde jaaromzet van 6 miljoen euro.
Klanten sneller en efﬁciënter helpen
De eigen gespecialiseerde Technische dienst voor Canon-kantoormachines is een goede zaak voor
snel en deskundig onderhoud en herstellingen. De technici volgen continu opleidingen voor Canonburotica (printers, kopieermachines, scanners, multifunctionals, ...). Daarbovenop verlenen ze ook
technische bijstand voor printers van merken zoals Oki en HP. Ook voor hardware en netwerkinterventies kan de klant hier terecht, dochterbedrijf PdP Center is immers dubbel gecertiﬁceerde
Fujitsu-Siemens Partner.
Platform voor nieuwe kantoorprojecten
Buro Center staat al 20 jaar in voor een uitgebreid aanbod aan kantoormachines, informaticaoplossingen en kantoorinrichting, dit vooral bij bedrijven, instellingen en vrije beroepen in WestVlaanderen. Maar ook daarbuiten stijgt de vraag naar allround-kantoorprojecten met technische
en organisatorische bijstand. Het nieuwe geïntegreerde team wordt een platform van waarop
alweer nieuwe diensten gelanceerd zullen worden. Betere planning en snellere feedback zetten
de deur wijd open voor nieuwe klanten en een nog evenwichtiger aanbod. De geïntegreerde toonzaal, burelen, dispatching, atelier en magazijnen, allen te Lieven Bauwensstraat 15, betekenen
alvast een onschatbare verkoopsondersteuning.
Meer informatie
Wie nog grondiger geïnformeerd wil worden over het Buro Center gegeven, kan het best contact
opnemen met Karel Mol op het nummer 050 32 04 08.
Voor aanlevering ondersteunend beeldmateriaal verwijzen wij u graag door naar TENACS O.H.P. op
het nummer 09 225 82 04.
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