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Het moederbedrijf NRB werd in 1987 opgericht en was 

oorspronkelijk de gedeelde IT-afdeling en het datacenter 

van Ethias, een van de belangrijkste Belgische verzekeraars, 

en van een aantal nutsbedrijven. Doorheen de jaren bleef 

NRB groeien, onder meer door een aantal strategische over-

names. Zo groeide het uit tot de belangrijke marktspeler van van-

daag: een groep met verschillende entiteiten, elk met een sectorale of 

specifieke technologische focus. 

Met zijn 30 jaar ervaring richt NRB zich 

op de financiële sector, overheids-

diensten, de sociale sector, nutsbe-

drijven en de industrie. 

NRB biedt complete oplossingen aan : 

ICT-infrastructuur, softwareoplossingen 

en diensten.

Onze softwareoplossingen spelen in 

op de totaalbehoeften van organisaties: 

Core Business Applications (HR, Plan-

ning, Finance, Sales...), Enterprise Collaboration, Enterprise Content 

Management, Advanced Analytics, Enterprise Mobility, Outbound 

Document Workflows en Web Experience Management. 

NRB’s dienstengamma omvat de volledige levenscyclus van een IT-

oplossing: Consulting, Managed Operations, Project Management, 

Service Management, softwareontwikkeling op maat, integratiediensten, 

Application Maintenance, Testing, Quality Assurance en Quality Control.

NRB stoelt op een buitengewone krachtige Tier3+ ICT-infrastructuur,  

verdeeld over twee geografische vestigingen. De primaire site in  

Herstal telt drie datacentra in fysiek van elkaar gescheiden gebouwen. 

De secundaire vestiging ligt 30 km verder in Villers-le-Bouillet. Deze 

datacentra behoren tot de krachtigste van het land, met volledig 

redundante voorzieningen voor mainframe en gedistribueerde  

systemen.

De dochterondernemingen Cevi en Logins in Vlaanderen,  

Civadis in Brussel en Wallonië specialiseren zich in IT-producten en 

-diensten voor lokale overheidsdiensten 

zoals provincies, steden en gemeenten, 

OCMW’s en politiezones. Door de inte-

gratie van deze dochterondernemingen 

in 2010, werd de NRB-groep de infor-

maticapartner voor alle overheidsni-

veaus.

Onze dochteronderneming xperthis, met 

vestigingen in Heverlee, Mechelen en 

Bergen, is specialist en Belgisch markt-

leider in informaticaoplossingen voor de 

gezondheidssector. Het bedrijf biedt 

oplossingen aan voor het beheer van 

ziekenhuisadministratie, zorgverlening (elektronisch patiënten-

dossier), tarifering en facturatie.

Afelio tot slot werd in 2013 in Luik opgestart als filiaal van de NRB-

groep. Het ontwerpt en ontwikkelt gebruikersgerichte mobiele en 

webtoepassingen op B2B-niveau.

De NRB-groep is op-en-top Belgisch, zowel naar oorsprong als 

naar aandeelhouderschap, infrastructuur en activiteiten. De NRB-

groep is daarom de ideale partner voor elke organisatie die een 

betrouwbare, autonome en bekwame lokale partner zoekt die snel 

en gepast op haar noden inspeelt.

Entiteiten met een sectorale of technologische focus

Met een geconsolideerde 
omzet van 208 miljoen 
euro in 2013 en meer 
dan 1150 medewerkers, 
behoort NRB tot de 
top 5 van Belgische 
ondernemers in de ICT-
sector.
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Het NRB-aanbod

De oplossingen van NRB beantwoorden aan alle noden van de organisaties in de sectoren waarop we 

ons richten. Met ons volledig dienstengamma begeleiden we onze klanten doorheen de volledige cyclus 

van hun IT-projecten.

Een volledig aanbod voor ziekenhuizen

xperthis biedt oplossingen voor de beheersprocessen van de administratie (ERP), de gezondheidszorgad-

ministratie (tarifering en facturatie) en het elektronisch patiëntendossier. Een geïntegreerd communicatieplat-

form en infrastructuurdiensten onderbouwen deze processen.

Een volledig aanbod voor lokale overheden

Cevi en Logins in Vlaanderen, Civadis in Brussel en Wallonië zijn de uitgelezen partners voor lokale 

overheden. Ze bieden toegevoegde waarde aan steden, gemeenten, politiezones en OCMW’s, 

verspreid over heel België.
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Outbound Document Workflows

Web Experience Management

Consulting

Managed Operations

Project Management

Service Management

Custom Development

Application Maintenance

Testing, Quality Assurance & 
Quality Control

Integration

Solutions & Software Development

INFRASTRUCTURE & SERVICES

committed to care

Care processes
(Electronic 

Patient Record)

Care
administration

processes
(Billing & Invoicing)

Back office
processes

(ERP)

Processes
integration &

Communication
platform

Information
management

(BI)

Solutions & Software Development

INFRASTRUCTURE & SERVICES

Finance Taxes HR &
Payroll

Urbanism
GIS

Social Population Technical
services

Libraries Election



D
es

ig
ne

d 
an

d 
pr

in
te

d 
at

 N
R

B

Aanwezigheid op het volledige Belgische grondgebied 


