SNELGROEIEND BRIDDGE
VINDT OPLOSSING IN
CLOUD SERVICES CTAC

Financieel en juridisch dienstverlener Briddge groeide snel de laatste jaren. De
bestaande IT-infrastructuur van de organisatie was daar echter niet op ingericht.
Briddge koos daarom voor Ctac als nieuwe IT-partner, om de stap naar de cloud
te zetten en het bedrijf klaar te maken voor verdere groei.
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worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een
databank of retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van Ctac N.V.

