
Over GAC Business Solutions 
GAC Business Solutions bestaat sinds 1983 en levert business software aan bedrijven/ondernemers in 
de middenmarkt. Met circa 125 ambitieuze medewerkers bedienen we meer dan 400 klanten die we 
beschouwen als business partners. In onze dagelijkse werkzaamheden hebben we een gezamenlijk 
doel, namelijk ‘Growing Together’. De bijbehorende groeiformule verklaart hoe wij groei zien:  
U (onze klant) X GAC X Microsoft staat garant voor groei. 
 

In 1997 kozen wij voor Navision als duurzaam softwareplatform voor onze businessoplossingen. Dit maakte ons 
een Navision Solution Centre. Later werd Navision overgenomen door Microsoft Business Solutions, en kreeg 
het de naam: Microsoft Dynamics NAV. Door deze verandering werden wij automatisch een van de grootste 
Microsoft Business Solutions Partners in Nederland. In de afgelopen jaren hebben we bedrijfsbrede 
businessoplossingen op basis van Microsoft technologie ontwikkeld voor onze doelgroepen: 
  

• Zakelijke dienstverlening (ICT-dienstverlening, Accountancy en Consultancy) 
• Groothandelsbedrijven 
• Productiebedrijven 
• Zorginstanties (waaronder kinderopvang). 

 
 

Facts and Figures  
 

• 125 medewerkers 
• Meer dan 400 klanten 
• Meer dan 13.000 tevreden Microsoft Dynamics NAV  
   gebruikers 
• Full Service Helpdesk (ook online beschikbaar) 
• Intern full-service opleidingscentrum 
• Microsoft Gold ERP Competency 

 

Bezoek onze website: www.gac.nl 

Contact 
 
GAC Business Solutions 
De Scheper 307 
5688 HP Oirschot  
Tel.nr.: +31(0)499-582828  
E-mail: info@gac.nl  
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Kennis delen 
Onze belofte ‘Growing Together’ is gebaseerd op eerlijkheid, respect en kennis delen met klanten, collega’s 
en andere businesspartners. Al meer dan 400 bedrijven hebben wij op deze manier helpen groeien. Ieder 
bedrijf verandert en is in beweging. Om uw concurrerend vermogen te handhaven moet vroeg of laat uw 
bedrijfssoftware hierop worden aangepast. Met ons als businesspartner bent u verzekerd van een echt 
dynamische businessoplossing die met u meegroeit.  
 

Groeiformule 
Ons gezamenlijk succes is gebaseerd op een speciale formule die wij de groeiformule noemen.  
U (klant) X GAC X Microsoft = groei. Voor ons is het een synoniem voor samenwerken en kennis delen, een 
van de randvoorwaarden van ons gezamenlijk succes. De relaties die we met onze klanten hebben 
opgebouwd bewijzen dat dit uitgangspunt succesvol is. 

Growing Together  

Partner Power in the Netherlands 
Waarde creëren door toegewijd internationaal partnership 
Voor wat betreft internationale project is GAC Business Solutions, partner en 
aandeelhouder van Partner Power. Wanneer we lokaal werken – in Nederland of België – 
werken we onder de naam GAC Business Solutions. Bij internationale projecten werkt de 
volledig toegewijde business unit GAC Global Solutions onder de naam Partner Power the 
Netherlands. 
 
Oplossingen van GAC/Partner Power International zijn schaal- en inzetbaar voor 
internationale of wereldwijde uitrol. Met Microsoft Dynamics bieden wij specifieke en 
diepgaande industriële kennis en centraal georganiseerde projecten, die tegemoet komen 
aan de wensen van moeder- en dochterondernemingen. Alle oplossingen zijn ontwikkeld 
met inachtneming van de lokale regelgeving.  
 
Partner Power is de wereldwijde leverancier van Microsoft Dynamics solutions en 
diensten, gespecialiseerd in het creëren van waarde bij internationale organisaties met 
vestigingen in meerdere landen. Wanneer u werkt met Partner Power ervaart u de kennis 
en de ervaring van deze wereldwijde organisatie, bestaande uit gecertificeerde en 
erkende Microsoft professionals, in meer dan 50 landen. 
 
Met onze unieke internationale focus, het exclusieve partnership model en de flexibele 
manier van werken, leveren we oplossingen en diensten die het internationale 
organisaties mogelijk maakt hun controle te vergroten en hun efficiëntie te verhogen. Het 
versterkt de samenwerking tussen plaatsen en culturen, voor, tijdens en na uw 
internationale project. 
Bezoek de wereldwijde Partner Power website: http://www.partnerpower.biz/  
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