MS Access programmeurs

Aangenomen projecten

Het is ook mogelijk om een ervaren MS
Access programmeur van AtomiSoft te
detacheren in uw onderneming. Dit is
mogelijk voor de duur van een project of
voor een korte periode.
Onze programmeurs hebben ervaring met

Onze voorkeur gaat uit naar aangenomen
projecten. We bezorgen de klant een
prijsofferte voor zijn project en ontwikkelen het
vervolgens in ons of in zijn kantoor. De
prijsoffertes zijn vanzelfsprekend gratis.

MS Access
MS Access + MS SQL Server
MS Access + PowerBasic

02/478.48.88
Wij zijn fier op de projecten die we
gerealiseerd hebben bij onze klanten!

We organiseren ook MS Access
opleidingen. De opleidingen worden
steeds gegeven door een ervaren
MS Access programmeur.

Stap 1
We bespreken het project met de klant. We
stellen vragen en nemen nota’s.

Stap 2
Voor meer informatie, telefoneer:

MS Access training

We stellen een prijsofferte op en bezorgen
deze binnen de 10 werkdagen aan de klant.
De prijsofferte beschrijft de functionaliteit van
het programma mbv. tekeningen en tekst,
vermeldt de opleveringsdatum en de prijs voor
het project.

Programmeren met MS Access
Voor programmeurs
Voor programmeurs met ervaring in een
andere ontwikkelomgeving, vb. VB of C,
en met een basiskennis van MS Access.
Voor Power Users
Voor gebruikers met een grondige
praktijkervaring in MS Access, maar die
nog nooit geprogrammeerd hebben.

Stap 3

Indien de klant opmerkingen heeft over onze
prijsofferte, dan passen we deze
overeenkomstig aan.

MS Access Eindgebruiker
Er zijn twee niveaus: beginners en
gevorderden.

Stap 4

Wanneer we een ondertekende bestelbon
ontvangen van de klant, dan ontwikkelen we
het project in ons of in zijn kantoor. De
applicatie wordt op de afgesproken datum
geinstalleerd en er wordt een korte opleiding
gegeven.

Meer informatie over onze opleidingen
vindt U op onze website.
Alle cursussen kunnen zowel in ons
traininglokaal in Brussel gegeven
worden als in uw kantoor.

Onze referenties

Ons kantoor in Brussel

AtomiSoft

Banksector
BBL en KB Lux

Vakmannen in MS Access

Telecommunicatie
Een ‘real time vehicle positioning’
programma.

Aangenomen projecten:
MS Access
MS Access + MS SQL Server
MS Access + PowerBasic
Detacheren:
MS Access programmeurs

Farmaceutische sector
Eli Lilly en Alcon
Bouwsector
ETEX, CDB, ...
AtomiRisk
Een ‘off-the-shelf’ applicatie voor het
opstellen van het ‘globaal preventieplan’
van een onderneming.

Onze klanten
Tevreden klanten!
Banken, telecommunicatiefirma’s,
farmaceutische bedrijven, bouwfirma’s,
...
In België en in het G.H.-Luxemburg

Anderen ...
Standaard Boekhandel, Proctor &
Gamble, Crown Cork, DHL, ...

Web: www.AtomiSoft.be
Email: info@AtomiSoft.be
Tel:
02/478.48.88
Fax:
02/478.71.88
AtomiSoft bvba
Sint-Lambertusplein 6
B-1020 Brussel
BTW: BE 461.228.763

