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Alle mannen en de ene dame van PreSoft werden onder het mom van bungeejumpen in konijnenpakken naar  

Cadzand gelokt. Daar werden ze verrast met een ogenschijnlijk rustig dagje strand. Wat lampjes gingen branden 

toen er flessen zonnebrand, helmen en zwemvesten uit de kast werden gehaald. Nadat iedereen ingesmeerd en 

ingesnoerd was kon het brandingraften beginnen. Na een hoop in-de-boot/uit-de-boot was het tijd voor beach  

soccer. Dankzij de golden goal een glanzende overwinning voor het blauwe team gevolgd door een heerlijke 

lunch bij het strandpaviljoen. Vervolgens een hoop geplons tijdens het brandingkajakken en de dag werd afge-

sloten met een potje beach lacrosse waarbij het witte team er met de eerste prijs vandoor ging. Na een laatste 

drankje gingen de twee teams van PreSoft bruinverbrand, uitgeput en tevreden naar huis.  
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Management Info voor Maersk 
Voor het verbeteren en optimaliseren van de organi-

satie processen heeft Maersk gekozen voor 4SCORE 

Management Dashboard. Belangrijkste argumenten 

hiervoor zijn de gebruiksvriendelijkheid en de 

mogelijkheden tot klantspecifieke aanpassingen.  

Na implementatie van het management dashboard 

is voor Maersk tevens een project dashboard  

ontwikkeld. Doel van deze webapplicatie is om 

de nieuwe en lopende projecten te monitoren. De  

verantwoordelijkheid voor het beheer is volledig  

gedecentraliseerd: ieder team een eigen dashboard. 

Maersk is internationaal actief op het gebied van 

scheepvaart, offshore, energie en handel. 

  Software en Internetoplossingen

Facturatie module 
Als nieuw onderdeel van het productie informatie 

systeem is voor Geelhoed Betonwapening een  

facturatiemodule ontwikkeld. Hierin worden per  

project prijsafspraken vastgelegd en bij het beheren 

van de facturen kunnen projectonderdelen worden 

gekozen. Het bijzondere aan deze facturatiemodule 

is dat er twee hiërarchisch gekoppelde structuren 

zijn, de artikel en de projectstructuur, die tezamen de 

eind- of deelfactuur genereren. 

Examen Informatie Systeem 
Na de functionele inventarisatie voor het Examen  

Informatie Systeem heeft de KMM Groep tevens  

opdracht gegeven voor de technische realisatie  

ervan. Vanaf oktober zal deze webapplicatie worden 

ingezet voor het registreren en organiseren van de 

examens voor dochterorganisatie IVIO. De KMM 

Groep is een snelgroeiende bedrijvengroep uit Flevo-

land met drie sterke labels: Karmac, IVIO en Metafoor.  

De groep heeft een omvang van circa 600 mede- 

werkers, bestaat uit 20 bedrijven en heeft minder-

heidsbelangen in verschillende ondernemingen.

Evenals vorig jaar is PreSoft ook dit jaar weer 

aanwezig op de belangrijkste zakenbeurs van 

Zeeland. Wij zijn te vinden in de Noordzeehal, 

standnummer 158. 

De contacta vindt plaats van
7 t/m 9 oktober in Goes. 

Let op onze beursactie. 

Meer informatie www.zeelandhallen.nl

0113 - 222800
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Recente projecten

Nieuwe website voor zorginstelling 
Voor Stichting Werkt voor Ouderen is een nieuwe website opgeleverd, voorzien van een content management systeem. 

In samenwerking met de opdrachtgever is tot in details gewerkt aan gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid voor 

de doelgroep. Tevens zijn aanpassingen doorgevoerd aan het intranetportal van het op één na beste verpleeghuis van 

Nederland (bron: Volkskrant dec 2007).

www.werktvoorouderen.nl

Portalsite voor Foodstep 
Foodstep heeft als doel het stap voor stap verbeteren van 

mensen en organisaties in de wereld van eten, drinken en 

slapen. Onderzoek, training en advies staan in deze aan-

pak centraal. Op korte termijn zal zij de mogelijkheden 

van webtechnologie voor haar klanten inzetten. Op welke 

manier? Daarvoor kunt u het beste zelf contact met deze 

innovators opnemen. We kunnen alvast wél verklappen 

dat het achterliggende content management systeem 

mét uitgebreide autorisatie-, en rechtenstructuur uit onze 

keuken komt. 

Nieuwe website Merwecombinatie 
Voor Merwecombinatie BV, met activiteiten in grond, 

weg- en waterbouwkunde, is voor de bouwvak een 

nieuwe website opgeleverd. Op de nieuwe site vindt u  

alles over rioleringsprojecten, weg(re)constructies, water-

huishoudingsprojecten, bodemsaneringen, uitbreidings-

plannen (bouw- en woonrijpmaken) en betonwerken.

www.merwecombinatie.nl

Nieuwe website Submasters 
Nieuws over subsidiemogelijkheden, advisering, project-

management of projectondersteuning is te vinden op de 

nieuwe website van Submasters. De website is voorzien 

van content management systeem waarmee men zonder 

tussenkomst van een programmeur of kennis van html 

wijzigingen kan aanbrengen.

www.submasters.nl

Opleiding op maat 
Het Loket brengt bedrijfsleven en opleidingsinstituten bij 

elkaar met als doel alle vragen rond opleidingen te bun-

delen en er de meest geschikte aanbieder bij te zoeken. 

Om de mogelijkheden voor selfservice van haar klanten 

te vergroten is de website geheel vernieuwd. Centraal 

staat het cursusaanbod en het op een op een gebruiks-

vriendelijke wijze inschrijven en registreren van cursisten. 

Wij verzorgden het gehele traject van ontwerp, content 

management systeem en specifieke functionaliteit zoals 

cursusaanbod en -registratie.  

www.hetloket.info



Het internet wordt mobiel! 
Volgens analisten van onderzoeksbedrijf Nielsen Mobile wordt het voor marketeers dit jaar aantrekkelijk om 

zich bezig te houden met mobiel internet. Vooral omdat het aantal gebruikers dit jaar volgens hen explosief 

zal groeien. Deze toename is toe te schrijven aan het steeds gebruiksvriendelijker worden van mobiele te-

lefoons (denk aan BlackBerry, HTC en iPhone), de steeds grotere internetsnelheden die mogelijk zijn en de  

ongelimiteerde datapakketten die tegenwoordig worden aangeboden. 

Gezien de grotere schermen en de snellere verbindingen is het inrichten van een aparte mobiele website uit technisch 

oogpunt steeds minder noodzakelijk. Een reden om toch een aparte website in te richten zit met name in de inhoud. 

Bezoekers van de mobiele site van een bank zullen bijvoorbeeld minder geneigd zijn zich uitgebreid te informeren over 

de verschillende hypotheekvormen. Een snelle berekening van het maximale leenbedrag of het aanvragen van een 

adviesgesprek zijn mogelijk weer wel interessant. 

Over het algemeen geldt voor mobiele sites: minder tekst (producten en diensten centraal), meer actualiteit  

(nieuws, koersen etc), meer functionaliteit (denk aan internetbankieren of locatiezoeker) en meer ‘fun’ (videos,  

ringtones, wallpaper, downloads, etc)

Kortom: een mobiele website is een uitstekende aanvulling op de huidige marketingmix en krachtig in combinatie met 

marketingcampagnes in print, TV, radio en buitenreclame. Bent u net als ons enthousiast over de mogelijkheden?  

Leg het ons voor, wij denken graag mee in nieuwe marktkansen.

Certified Partner
Op basis van opleiding, examens en referentie- 

projecten heeft PreSoft zich wederom bewe-

zen als een deskundige partner op het gebied van 

business intelligence and database applications.  

PreSoft is ook voor de periode 2008-2009  

gecertificeerd Microsoft partner, gespecialiseerd in 

Data Management Solutions. 

Uw organisatie overal en altijd binnen handbereik

0113 - 222800
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De voedingsindustrie wordt gekenmerkt door 

scherpe eisen op het gebied van kwaliteit en het 

produceren en distribueren van producten. Daar- 

naast heeft men te maken met sterke valuta- 

schommelingen en staan de marges voortdurend 

onder druk. Een scherp inzicht in de eigen  

organisatie: inkoop- en verkoopprijzen, productiviteit 

en kwaliteit is dan ook een absolute vereiste: 4FOOD 

biedt daartoe de juiste geautomatiseerde onder- 

steuning.
Scoren met 
Google Analytics 
In dit boek leert u stap voor stap alles wat u moet 

weten over Google Analytics. Aan de hand van  

overzichtelijke schermvoorbeelden zet u in een snel 

tempo uw Google Analytics op voor uw website. Ook 

leert u wat u kunt meten en hoe u de resultaten kunt 

weergeven in duidelijke rapportages. Tevens krijgt  

u beknopte tips en trucs die u helpen om meer uit 

Google Analytics te halen en bekende problemen 

eenvoudig op te lossen.

Een greep uit de inhoud:

 Voorbereiding en aanmaken account

 Instellen van profielen, filters en trechters 

 Opstellen van rapportages

 Gebruik van Dashboard

 Inhoud en doelconversie

 E-commerce en advertenties

 Relatie met AdWords

 Valkuilen, tips en trucs

ISBN 9789080665392

Prijs € 24,95 exclusief 6% Btw

4FOOD: ERP software voor de voeding

Drie jaar is er gewerkt aan de ontwikkeling van 4FOOD, 

logistieke erp software voor de voedingsindustrie. Aan-

vankelijk voor Lonka NV, later ook voor Napoleon BV. 

Beide bedrijven zijn actief in de productie van zoetwaren 

en hebben een vergelijkbare omvang.

Naast overeenkomsten kennen beide bedrijven óók hun 

specifieke eigenschappen. Zo is de één bijvoorbeeld  

ordergestuurd, de andere daarentegen volledig voor-

raadgestuurd. 

Vanaf het eerste moment is rekening gehouden met  

mogelijke interesse van andere producenten, is de soft-

ware modulair opgebouwd en daardoor voor nieuwe 

klanten eenvoudig in te richten. 

Software om te snoepen!

 recepturen; 
 voorraden; 
 inkoop; 
 efficiency; 
 commercieel beheer; 

 orderverwerking; 
 planning; 
 facturatie; 
 statistieken; 
 massabalans.

Colofon: upd@te geeft een overzicht van recente projecten van PreSoft Information Systems. Het overnemen van artikelen en afbeeldingen - geheel of gedeeltelijk -  
is toegestaan mits voorzien van de bronvermelding: upd@te, een uitgave van PreSoft Information Systems. upd@te is met de grootste zorg samengesteld. PreSoft  
Information Systems kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat als gevolg van eventuele drukfouten of voor eventuele schade ten gevolge van 
gebruik van gegevens uit deze nieuwsbrief. 
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4FOOD biedt ondersteuning op het gebied van:

Kenmerkend voor de software is het werken met  

recepturen, verpakkingen, massabalans en statistieken.  

Op basis hiervan vindt op dit moment een derde  

implementatie plaats bij Koekjesbakkerij Veldt. 

4FOOD voorkomt de problemen van standaard logistieke 

systemen: het aanpassen van bedrijfsprocessen aan de 

software omgeving. 4FOOD kan naar eigen inzichten 

worden ingericht en komt daarmee de efficiency geheel 

ten goede. 

www.4food.nl
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