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Anders denken
Vorig jaar, tijdens de aanloop naar de voedingsbeurs SIAL in Parijs parkeerde onder mijn neus deze Smart. 

Wanneer je dit ziet gebeuren word je aan het denken gezet. Zeker wanneer het nieuws vol staat met negatieve 

economische berichten. Waarom is het dan zo druk op de Champs Élysées, zo druk dat je best moet doen om 

ongeschonden de andere kant te bereiken. Mijn idee: deze straat heeft iets bijzonders, daar moet je zijn en  

alle noviteiten opsnuiven. Op dezelfde manier zijn onze klanten hier ook dagelijks mee bezig, bijzonder zijn, 

vernieuwen van producten, diensten, markten, het benutten van kansen. Voor onze klanten verzorgen wij de 

technische realisatie. Wij zijn er trots op om in deze tweede editie te laten zien wat zich in onze keuken afspeelt, 

een upd@te uit de Wijngaardstraat…

Jean Marc Dagevos
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Webapplicatie: Media Archief  
Bij Provincie Zeeland komen vele vragen via meerdere 

wegen binnen, denk hierbij aan telefoon, email 

en brieven. Omdat niet iedere vraag direct te 

beantwoorden is, bestond de behoefte voor een 

registratiesysteem van deze vragen.

In dit systeem worden alle binnenkomende vragen 

geregistreerd. Tijdens het registreren kan er direct 

gezocht worden of er een passend antwoord in het 

systeem aanwezig is. Indien dit niet het geval is, 

kan een antwoord toegevoegd worden. Op deze 

manier ontwikkelt Provincie Zeeland een grote 

centrale databank met alle vragen en antwoorden 

over bepaalde onderwerpen, die door hun eigen 

medewerkers makkelijk te raadplegen is.

  Internet- en software oplossingen

Maatwerk: voorraadbeheer 
De Knalpot is een klein dynamisch bedrijf dat zich 

gespecialiseerd heeft in zowel BMW motorfietsen 

als BMW motorfietsonderdelen. Op het gebied van  

gebruikte BMW onderdelen is De Knalpot de grootste 

aanbieder in Nederland. Voor de online verkoop van 

deze onderdelen heeft PreSoft eerder al een webshop 

gerealiseerd. Gezien het grote aantal onderdelen is 

nu ook het voorraadbeheer geautomatiseerd. Naar 

de toekomst staan er nog een aantal interessante 

efficiencyverbeteringen op stapel om de leidende 

positie in motorfiets onderdelenland verder uit te 

bouwen.
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Recente projecten

Online Webshop: Smulders Textiel 
Drie jaar geleden is de firma Smulders Textiel gestart met haar online webshop. Met een gezonde dosis realiteitszin, een 

interessant productassortiment en sterke prijsstelling is deze ondernemersfamilie het internet opgegaan. En hoe, de 

webwinkel is uitgegroeid tot een serieus onderdeel van het bestaande marktbedrijf. De ontwikkelingen op het gebied 

van online shopping staan echter niet stil. Met alle uitbreidingswensen op een rij is er daarom in nauwe samen- 

werking met de familie Smulders een geheel nieuwe website ontwikkeld, van ontwerp tot en met de technische 

realisatie door PreSoft Information Systems. Bent u op zoek naar een nieuw dekbedovertrek? Neem eens een kijkje 

op de nieuwe webshop.

www.smulderstextiel.nl

Website: United Group 
United Group is de overkoepelende organisatie voor vier 

bedrijven die actief zijn in de scheepvaart, op het gebied 

van bunkering, personeelsmanagement, onderhoud 

en bevoorrading. Voor deze groep zijn vier websites 

gerealiseerd binnen de huisstijl van de groep. De website 

is voorzien van een content management systeem.

www.unitedgroup.nl

Website: Zon op School 
Zon op School is een project voor alle groepen van 

de basisschool om van alles te leren over energie en 

klimaat. Ongeveer negentig basisscholen doen mee in 

het project en voeren maandelijks hun, via de zonne- 

collectoren opgewekte KWh gegevens in op de website. 

Alle zonnecollectoren tezamen vormen de zonnefabriek.

De tekeningen op de website komen uit de pen van 

Danker Jan Oreel, het grafisch ontwerp van Culdoc.

PreSoft verzorgde de technische realisatie van de 

website voorzien van content management systeem,  

extranet en online beheermodule voor de meterstanden.

www.zonopschool.nl

Website: Binnenuit 
Binnenuit is een uniek woonconcept van gespecialiseerde 

bedrijven op het gebied van woongenot, te weten 

meubelen, slaapcomfort, keuken, audio, woontextiel en 

buitenmeubelen. Voor dit bekroonde woonconcept is in 

samenwerking met Jan Kooren Conceptontwikkeling een 

nieuwe website gerealiseerd. Naast een vanzelfsprekende 

subtiele aandacht voor de vormgeving gaat achter deze 

website de nieuwste webtechnologie schuil.

www.binnenuit.nl

Management Dashboard: EPZ 
Elektriciteits-Produktiemaat-

schappij Zuid-Nederland EPZ, 

bekend vanwege de kern- en 

kolencentrale in Borssele, is dit voorjaar begonnen 

met de ontwikkeling en implementatie van een  

informatieportaal gebaseerd op het 4SCORE 

Management Dashboard.  Deze webapplicatie biedt 

naast de cockpit presentatie ook actuele meet- 

gegevens (iedere vijf minuten een update) van de 

MWh energie opwekking van de kerncentrale, de  

kolencentrale en het windmolenpark. Tevens biedt 

het portaal dag, week en maandrapportages inzake 

de energieopwekking.
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Automatisering koekjesbakkerij 
Koekjesbakkerij Veldt uit Veenendaal groeit en wil die ontwikkeling in goede banen leiden. Maar dan diende 

wel de automatisering vernieuwd te worden. Hoe heeft eigenaar Kees Pater dat opgelost?

Excel is een prima programma om inzicht te krijgen in de kosten en baten van een kleinschalige productie. Neemt het 

productievolume toe en wordt deze gecompliceerder, dan is andere software noodzakelijk. Dus besloot Kees Pater 

van Koekjesbakkerij Veldt andere, meer uitgebreide programma’s te onderzoeken. Pater vroeg onder meer raad bij 

Napoleon en Lonka. Zij waren op het moment dat Pater aanklopte overgestapt op 4FOOD ERP software van PreSoft. 

Na het inwinnen van deze ervaringen enkele gesprekken met PreSoft en het opvragen van offertes besloot ook  

Koekjesbakkerij Veldt eveneens voor 4FOOD te kiezen. (Bron: Consudel, maart 2009). 

Voor het volledige artikel: www.4food.nl/koekjesbakkerij

4FOOD is een logistieke software oplossing (ERP) van PreSoft Information Systems B.V.

Referenties: Lonka N.V., Confisserie Napoleon N.V., Koekjesbakkerij Veldt B.V.

www.4food.nl
www.4food.be

E-mail Marketing Conferentie 10/09/2009 

Emerce eDay 17/09/2009

Foodweek 28-30/09/2009

Digitaal willen we allemaal 06/10/2009 

Anuga 10-14/10/2009

ISM The Future of Sweets 31/01/2010

Bakkerijdagen 28/02/2010

Webwinkel vakdagen 20-21/01/2010

Bouw & ICT 17-18/03/2010

Zorg & ICT 30/03/2010

Thuiswinkel Vakbeurs Utrecht 27-29/04/2010

Overheid & ICT 27-29/04/2010

Van grondstof tot klant: alles onder controle!
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Maatwerk: Abonnementen Administratie Pakket 
Voor een uitgeverij was men op zoek naar een webbased administratie systeem. In samenwerking met de  

opdrachtgever is hiervoor een uitgebreid functioneel ontwerp opgesteld. Interessant zijn een aantal specifieke 

situaties die zich hierin voor kunnen doen. 

Zo kan een abonnement door de abonnee zelf worden betaald, maar ook door een derde. Het systeem voorziet 

daartoe in verschillende adressen. Het systeem kan overweg met verschillende abonnementsvormen en  

doorlooptijden, waarbij automatisch het facturatie moment en datum van verlenging worden bepaald. Ook de 

opzegtermijn is flexibel in te stellen. Op het moment dat een blad verzonden wordt, stelt het systeem automatisch 

een verzendlijst samen, waarbij wanbetalers apart worden gepresenteerd en handmatig alsnog meegenomen 

kunnen worden. Per abonnee en per blad is eenvoudig te zien welke edities aan wie verstuurd zijn.

Online enquête zorgsector
Het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop gaat binnen de  

organisatie aandacht vragen voor het onderwerp  

informatie beveiliging. Met een online enquête wordt 

hiertoe de aftrap gegeven. De enquête is geheel in de 

huisstijl van de organisatie. Zowel in de uitnodigingsemail 

als op de eerste pagina van de enquête is er een 

introductie. De vragenlijst is voornamelijk multiple choice 

met een aantal open vragen waarop een toelichting 

vereist is. De gebruiksvriendelijkheid van het systeem 

stond bij de ontwikkeling voorop.

Beursagenda 2009 - 2010 
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Meer dan 1 kilo 
zoekmachine tips! 

Dit boek leert u hoe u succesvol een online  

zoekmachine marketingcampagne opzet. Online 

marketing, met name zoekmachinemarketing, neemt 

een steeds belangrijkere plaats in de mediamix in. 

Zoekmachinemarketing kan u een fantastische  

conversie en return on investment opleveren, maar 

voor het opzetten van een geslaagde zoekmachine-

marketingcampagne is het zaak dat u goed weet  

welke zaken belangrijk zijn om hoog te scoren in 

zoekmachines. Bijna nog belangrijker is dat u weet 

wat u vooral niet moet doen. In deze derde, geheel 

herziene uitgave zijn de jongste inzichten, advertentie- 

vormen, onderzoekscijfers en honderden nieuwe 

screenshots verwerkt. 

Keesjan Deelstra

Van Duuren Media / 3e druk / 2008

ISBN-13: 9789059403598

Eenvoudig mailcampagnes versturen

Blueboxx: het gemak van email mailings!

Colofon: upd@te geeft een overzicht van recente projecten van PreSoft Information Systems B.V. Het overnemen van artikelen en afbeeldingen - geheel of gedeeltelijk - is toegestaan mits voorzien van de bronvermelding: 
upd@te, een uitgave van PreSoft Information Systems B.V. upd@te is met de grootste zorg samengesteld. PreSoft Information Systems B.V. 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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Professioneel zelf uw email nieuwsbrief maken,  

zonder verstand van HTML? Geen nood: Blueboxx 

doet het moeilijke werk. Tekst plaatsen, plaatjes erbij, 

ontvangers selecteren en voilà: uw email nieuwsbrief 

is klaar voor verzending. Met email nieuwsbrieven of 

actiematige emailings bereikt u effectiever en tegen 

lagere kosten uw doelgroepen. Maar alleen met de 

juiste aanpak en tools. Kies daarom voor Blueboxx 

van PreSoft, de betaalbare oplossing voor het  

verzenden van uw email nieuwsbrief.

Iedereen kan met onze email marketing oplossing  

professionele email nieuwsbrieven versturen. Blueboxx 

werkt intuïtief en neemt u al het moeilijke werk uit  

handen. “In 10 minuten is een professionele email  

nieuwsbrief gemaakt!” zegt een klant hierover. 

Email adressen invoeren, importeren en beheren. Met 

Blueboxx importeert u eenvoudig en zonder moeilijk  

gedoe bestaande adresbestanden. Ook voert u makkelijk 

losse adressen in. Nieuwe ontvangers kunnen zich  

moeiteloos via uw website aanmelden en afmeldingen 

worden correct verwerkt.

 Gemakkelijk

 Overzichtelijk

 Adressen koppelen

 Losse adressen

 Marketing info

Kenmerken Blueboxx:

Selecteer, personaliseer en verzend (meteen of later).  

Blueboxx leidt u stap voor stap door het verzendproces van 

uw email nieuwsbrief. Gebruik meerdere verzendlijsten, 

maak selecties, personaliseer uw email nieuwsbrief en 

test uw emailing met gratis proefmails naar u zelf en/of 

enkele collega’s.

Héél veel waardevolle marketinginformatie

Wie opent uw email nieuwsbrief? Wie klikt er op 

welke hyperlinks en hoe vaak doen ze dat? Wat is 

de beste tijd om uw email nieuwsbrief te versturen? 

Blueboxx geeft u al deze waardevolle marketing- 

informatie op een presenteerblaadje. Blueboxx is een 

webservice van PreSoft.

www.blueboxx.nl

Let op: nieuwe wetgeving email mailings 

Neem geen risico dat uw mailingen niet voldoen aan 

de nieuwe wetgeving die op 1 oktober 2009 van 

kracht wordt. Voor commerciële, ideële en charitatieve 

mailingen heeft u expliciete toestemming van de 

ontvanger nodig. Download de whitepaper 

‘Nieuwe wetgeving  op www.blueboxx.nl/nospam.




