{Uw uitdaging is onze passie}
Waarom
Phact?

minds
Brilliant software

De professionals van Phact hebben een passie voor ICT en beschikken over een breed scala aan
expertises op het gebied van softwareontwikkeling, hardwareontwikkeling en data-services.
Deze unieke combinatie maakt van Phact een one stop shop voor innovative totaaloplossingen
voor onze klanten.
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Software ontwikkeling
OutSystems (RAD)
Maatwerk software
App ontwikkeling
Big Data Analytics
Hardware ontwikkeling
Internet of Things
Telecom/Netwerkcomponenten
Detachering
Software ontwikkelaars
Scrum teams
Agile coaching

Software ontwikkelaars
Software architects
App ontwikkelaars
Scrum teams
Agile coaches
Data scientists
Data management consultants
System architects
System engineers
Test engineers
Team & project managers

Onze sectoren
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Telecommunicatie
Maakindustrie
Transport en logistiek
Gebouwautomatisering en -beheer

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ontwikkeling van een Proof of Delivery device voor pakketzendingen (IoT/M2M/GPS)
Ontwikkeling van een Warehouse Management Systeem (SaaS oplossing)
Succesvolle SS7/TDM > SIP/VoIP NGN migraties van meerdere Duitse Carrier Select providers
Volledig eigen Carrier grade NGN SIP platform ontwikkeld (zowel hardware als software)
Ontwikkeling van TCP/IP stack voor de Cavium Octeon netwerk processor (www.sirius-networks.com)
Ontwikkeling van een dedicated IP Engine met VoIP transcoding functionaliteit 1 HE / 2000 Channels

Agile en Scrum
Rapid prototyping
Kanban
Jira / Taiga

Software
ontwikkeling

Hardware
ontwikkeling

Recente
mijlpalen

Over Phact
Phact is een one stop shop voor software- en hardwareoplossingen en
detachering. Phact startte in 2015 met al bijna 25 jaar ervaring in de
telecommunicatie branch op zak. Hoe dat kan? Phact is ontstaan toen een groep
mensen met een berg ervaring op zak besloot zich te richten op een nieuwe
toekomst. Veel van onze medewerkers werkten al jaren in de telecommunicatie
en namen hun expertise mee. Zo werd Phact geboren. Sinds 1991 ontwikkelen
mensen uit ons team telecomhardware en-software voor VoIP- en SS7-carriers.

Phact B.V. - Keizersveld 83 - 5803AP Venray
0478-555044 - info@phact.nl - www.phact.nl

Kennis is een zeer belangrijk onderdeel van ons en dus hebben we hechte
samenwerkingsverbanden met onze professionele partners en
toeleveranciers.
Phact is dan misschien nog piepjong, maar we hebben jarenlange ervaring op
gebied van software- en hardwareontwikkeling in huis. Wij zetten graag onze
expertises in om uw uitdaging aan te gaan.

