
Welkom in óns pand
The WiseCompany, de samenwerking van de twee zusterorgani-

saties BitWise en ChainWise, is de trotse eigenaar geworden van 

het volledige pand waarin zij ook gehuisvest is. 

Verhuur
De totale verhuurbare oppervlakte van 
het pand aan de Demmersweg 32-42 in 
Hengelo bedraagt circa 1.430 m2.  
Het gebouw bestaat, inclusief de glazen 
toren, uit vier bouwlagen. BitWise en 
ChainWise nemen een volledige verdie-
ping in beslag. De resterende kantoor-
ruimte hebben wij, via www.porta1.nl 
en Ten Hag Makelaars, beschikbaar 
voor verhuur. 

PORTA1
Het pand hebben we de naam PORTA1 
(porta-één) gegeven, doelend op de 
uitstekende ligging, met de A1 op steen-
worp afstand. Naast de A-locatie bieden 
wij interessante proposities voor starters 
en gevestigde ondernemers die op zoek 
zijn naar representatieve kantoorruimte 
in Twente. 

Flex en all-in kantoorruimte
De derde verdieping hebben wij opge-
deeld in diverse compacte, maandelijks 
opzegbare flexkantoren, beschikbaar 
al vanaf € 225,- per maand. Voor de 
overige verdiepingen hanteren wij een 
uiterst concurrerende all-in meter prijs 
van € 100,-. Dat all-in bij PORTA1 echt 
álles betekent laten we puntsgewijs zien 
op www.porta1.nl

Snelweg naar succes
Kortom, ondernemers die op zoek zijn 
naar weinig of juist veel vierkante  
meter representatieve kantoorruimte in 
Twente moeten PORTA1 bezichtigen, 
Geïnteresseerden zijn van harte  
welkom. Wie weet wordt PORTA1 ook 
úw snelweg naar succes!



Gerard Olde Olthof, directeur Vtel telecom: 

‘BitWise innovatief  
met maatwerk software’
 

Vtel levert hoogwaardige (cloud)telefonie, mobiele 

communicatie & infrastructuur, en biedt uitgekiende (hosted)

communicatieoplossingen voor bedrijven en zorginstellingen bij 

wie telefonische bereikbaarheid een belangrijke rol speelt in  

het primaire proces. 

Partner
Vtel zoekt continu naar meerwaarde 
voor haar klanten en stelt hier de 
hoogste eisen aan. Vtel selecteert 
en ontwikkelt de beste systemen, 
applicaties en diensten om deze 
vervolgens te integreren tot één 
optimale, functionele, betrouwbare en 
vooral veilige communicatie-oplossing. 
Voor het ontwikkelen van software 
oplossingen werkt Vtel nauw samen  
met gerenommeerde partners, 
waaronder BitWise. 

Eerstelijnszorg
Gerard Olde Olthof, directeur van 
Vtel telecom in Enschede: ‘Vtel heeft 
zich in de afgelopen 15 jaar bewezen 
als telecommunicatiespecialist in de 
Eerstelijnszorg. Wij waren er vanaf 
het eerste uur bij toen in Nederland 
de huisartsenposten de avond- en 
weekenddiensten van de huisarts 
overnamen en hebben ons inmiddels 
ook bewezen bij huisartsenpraktijken, 
gezondheidscentra en in de tweedelijns 
VVT markt.’

“Wij hebben BitWise leren 

kennen als een nuchtere, 

slimme club professionals 

die effectief de vertaalslag 

weten te maken naar 

maatwerk software.”



12 miljoen
‘Momenteel vertrouwt meer dan de 
helft van alle huisartsenposten in 
Nederland en daarnaast honderden 
artsen en assistenten in praktijken en 
gezondheidscentra hun telefonische 
bereikbaarheid aan Vtel toe en zo 
kunnen ruim 12 miljoen Nederlanders 
rekenen op een zeer betrouwbare en 
veilige communicatie met hun dokter,’ 
vervolgt Gerard Olde Olthof.

Applicatie 
‘Huisartsenposten zijn verplicht de 
telefonische gesprekken met cliënten 
op te nemen. Deze audiobestanden 
moeten minimaal 2 jaar worden 
bewaard en op ieder moment 
kunnen worden geraadpleegd. 
BitWise hebben we uitgenodigd een 
applicatie te ontwikkelen waarbinnen 
deze gesprekken kunnen worden 
opgenomen, gefiled, opgezocht en 
beluisterd.’

Portaal
‘BitWise creëerde de tool ‘Recorder’ en 
gaf deze een plek op ons, eveneens 
door BitWise ontwikkelde klantportaal 
PIM, onze Persoonlijke Informatie 
Manager. Inmiddels hebben wij samen 
met BitWise het portaal aangevuld met 
diverse andere tools zoals bijvoorbeeld 
de veel gebruikte ‘Walldisplay’ waarin 
live de telefonische bereikbaarheid kan 
worden gevolgd en gestuurd.’

Maatwerk software
Gerard Olde Olthof besluit: ‘Wij hebben 
BitWise leren kennen als een nuchtere, 
slimme club professionals die naar 
aanleiding van onze vraagstelling 
effectief de vertaalslag weten te maken 
naar maatwerk software. Innovatieve 
oplossingen die werken voor Vtel 
telecom en onze klanten.’ 
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Check de nieuwe  
BitWise site 

Maak kennis met het BitWise team in 
woord én beeld. Ga naar www.bitwise.nl

Training DNN  
dinsdag 14 november
Met DNN als CMS achter de website bent 
u verzekerd van een gebruiksvriendelijk 
systeem om het beheer volledig in eigen 
hand te houden. Na het met goed vervolg 
doorlopen van onze DNN training bent u 
in staat zelf de content op uw website te 
wijzigen of te vervangen. Ook de Google 
vindbaarheid wordt meegenomen.

Bent u toe aan een opfriscursus?  
Op dinsdagmiddag 14 november  
verzorgen wij een DNN training. 
Schrijf je nu in via office@bitwise.nl

 



Introductie James
Per 1 juli 2017 maakt James Morsink deel uit van het BitWise 

team als Junior Applicatieontwikkelaar.

James komt van oorsprong uit de 
Filipijnen en woont al bijna zes jaar 
in Nederland. Hij heeft de opleiding 
Applicatieontwikkelaar op het ROC van 
Twente gevolgd. Bij BitWise heeft James 
zijn stage als programmeur met goed 
gevolg afgerond. Als afstudeeropdracht 
heeft hij een webapplicatie gebouwd 
waarmee klanten en werknemers van 
BitWise gevoelige informatie op een 
veilige manier naar elkaar kunnen 
versturen. Na zijn stage kon hij aan de 
slag als Junior Applicatieontwikkelaar. 

“Het is voor mij best spannend, omdat 
dit mijn eerste baan is. Ik vind vooral het 
team waarbinnen ik werk erg leuk. Ik 
voel me op mijn gemak en ik weet zeker 
dat ik nog veel nieuwe dingen zal leren.”

BitWise File Transfer:

Veilig en onder eigen vlag  
bestanden versturen
Voor het versturen van bestanden worden veelal de diensten 

ingezet van WeTransfer, Box, Google Drive of Dropbox die het 

risico met zich meebrengen dat gegevens ongewenst zichtbaar 

worden voor onbevoegden.

BitWise File Transfer is een slimme, 
innovatieve oplossing voor het geheel 
veilig uitwisselen van kleine tot zeer 
grote bestanden en vertrouwelijke 
informatie. Deze wordt enkel gehost in 
Nederlandse datacenters of datacenter 
naar keus, dus geen privacy risico’s 
m.b.t. de USA Freedom Act. 

Wist u dat een bestand per e-mail vaak 
op meerdere apparaten van de ontvanger 
wordt afgeleverd: werkplek, mobiel, 
tablet? Met BitWise File Transfer wordt 
een bestand ter download op de server 
klaargezet. Deze wordt doorgaans op 
1 apparaat gedownload en dit gebeurt 
uiteraard met behulp van encryptie. 
BitWise en haar klanten maken er al 
gebruik van. De tool kan overigens 
volledig op maat en in uw eigen huisstijl 
worden geleverd. Meer weten? Een 
mail naar bob@bitwise.nl is voldoende!

074 245 52 90 | www.bitwise.nl

Nieuwe releases
Vers van de BitWise-pers…

www.carmelcollegesalland.nl

blog.tefal.nl

www.picaacademie.nl

www.hijc.nl


