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VTM sluit strategisch Managed IoT-partnerschap met MCS 
 
Al jaren zijn VTM en MCS  volwaardige partners in het uitrollen en opleveren van succesvolle Managed 
IoT-oplossingen bij diverse klanten in onder andere het onderwijs, gezondheidszorg en transport. Nu 
breiden zij dit partnership verder uit om zo nog meer organisaties kennis te laten maken met 
innovatieve IoT-toepassingen.   
 
Beide partijen verwachten de komende jaren een sterke groei te zien in het gebruik van zakelijke IoT-
toepassingen. De basis voor de samenwerking is daarom een gedeelde visie op IoT-innovaties die van 
grote invloed (gaan) zijn op organisaties. Voor VTM is deze strategische samenwerking een belangrijke 
stap voorwaarts om hun klanten te voorzien van een zakelijke totaaloplossing van sensor tot 
dashboard. Het partnership ondersteunt MCS in hun streven om hun bereik als Managed IoT-expert 
verder uit te breiden met bijvoorbeeld het implementeren van Private LoRa-netwerken en Private 
Connect SensDesk. 
 
Bedrijfsambities vervullen door IoT 
IoT is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Steeds meer devices worden slim gemaakt en 
verbonden met internet. Dit kan bijvoorbeeld via 4G (LTE), 5G of via LPWAN (LoRa/NB-IoT). Door een 
Private IoT-netwerk worden veel klantproblemen opgelost en krijgen organisaties steeds meer nieuwe 
inzichten. Zo kan het zorgen voor het behalen van een voorsprong op concurrenten. Veel toepassingen 
zijn schaalbaar. Hierdoor worden kosten gereduceerd en de productiviteit verhoogd. Ook het 
verbeteren van klanttevredenheid kan worden gerealiseerd door het implementeren van IoT. 
 
Samenwerken is succes 
Bas Piek, commercieel directeur MCS, over de samenwerking: ”VTM is een gerenommeerde naam in 
Telecom en ICT en met voorheen M2M Services zijn ook serieuze stappen gezet op het gebied van IoT. 
Wij zijn trots dat VTM ons als belangrijke partner ziet om hen bij deze strategische stap te 
ondersteunen. Wij zijn ervan overtuigd dat VTM met hun drive voor klanttevredenheid en kennis van 
hun doelgroep succesvolle IoT-oplossingen voor hun klanten gaat uitrollen.” 
 
Joeri Schnetz, operationeel directeur van VTM: “Met dit strategisch partnerschap brengen we onze 
bestaande samenwerking op het gebied van Managed IoT naar een volgend niveau. Zo kunnen we 
bestaande klanten nog beter van dienst zijn en daarnaast nog meer organisaties kennis laten maken 
met IoT-toepassingen. Een mooie stap richting de toekomst.” 
 
Over VTM 
VTM gelooft in de voorsprong van technologie-gedreven organisaties. Wij helpen organisaties met 
innovatieve oplossingen die aansluiten bij uw organisatie en die helpen om uw klanten optimaal te 
bedienen en uw concurrentiepositie te versterken. Dat doen wij samen met gerenommeerde 
technologiepartners en met ruim 60 gedreven professionals die elke dag hun vakkennis vertalen naar 
concrete oplossingen. 
www.vtmgroep.nl 
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Over MCS 
Complexe techniek simpel maken. Dat is onze missie. Zo kan iedereen zorgeloos gebruik maken van 
innovatieve IoT-oplossingen. En maken we sinds onze oprichting in 1997 het dagelijks werk en leven 
van mensen makkelijker, veiliger en duurzamer.  
 
Dat doen wij door samen te werken met zorgvuldig gekozen partners. Wij ondersteunen hen in het 
opzetten en leveren van succesvolle Managed loT-oplossingen en veilige Private netwerken. Op die 
manier wordt onze jarenlange vakkennis verbonden met de kennis van partners in veel verschillende 
sectoren. Ook bieden wij de benodigde hardware en softwarecomponenten voor deze netwerken. 
www.mcs-nl.com 
 


