persbericht
Netaspect Software BV lid van branchevereniging ICT~Office.
Netaspect Software BV heeft zich aangesloten bij de branchevereniging ICT~Office. Door deel uit
te maken van de Software~VOC zijn nieuwe allianties mogelijk en kunnen klanten beter bediend
worden.
Vanwege verdergaande groei van Netaspect heeft het bedrijf zich nu ook aangesloten bij de
branchevereniging ICT~Office. De missie van Netaspect is om verzekeraars en volmachtbedrijven,
met behulp van Certigo verzekeringssoftware, te verbinden met hun klanten.
Naast dit lidmaatschap maakt Netaspect ook deel uit van het netwerk van de Software~VOC, dat
opereert onder de vlag van ICT~Office. Dit is een netwerk van product softwarebedrijven met een
strategisch, informeel en vertrouwelijk karakter. Hoofddoel is de uitwisseling van kennis, visies en
ideeën tussen software ondernemers en –directieleden.
Netaspect verwacht daarom dat aansluiting bij ICT~Office haar zal helpen om verzekeraars nog
beter en completer te kunnen ondersteunen.

EINDE PERSBERICHT
Noot voor de redactie:
Netaspect
Netaspect is leverancier van de Certigo Insurance software solutions. Met Certigo verbinden
verzekeraars en volmachtbedrijven zich optimaal met hun klanten en minimaliseren het menselijk
handelen in front- mid- en backoffice processen. Netaspect is al meer dan 15 jaar actief met op
Microsoft technologie gebaseerde oplossingen voor verzekeraars. www.netaspect.nl
ICT~Office
ICT~Office is de branchevereniging van ruim 525 IT-, Telecom-, Office- en Internetbedrijven in
Nederland. Met een achterban die € 30 miljard omzet en 250.000 medewerkers telt, is ICT~Office
dé belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de Nederlandse ICT- en Office sector.
De ICT- en Office sector levert een essentiële bijdrage aan de innovatie- en concurrentiepositie van
de Nederlandse economie. ICT is de verborgen kracht achter dagelijkse, maatschappelijke
toepassingen, zoals zorg, onderwijs, transport en veiligheid.
ICT~Office heeft als doel om ICT ontwikkelingen te stimuleren en ICT hoog op de politieke en
maatschappelijke agenda te zetten. www.ictoffice.nl

Voor nadere informatie: Bel met Netaspect, Mariëlle Haasnoot telefoonnummer: 078-6111612 of
mail naar mhaasnoot@netaspect.nl

