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“Het geheim van online succes…”
Kansen zien en kansen benutten, dagelijks werken wij aan het ontwikkelen en verbeteren van bestaande en 

nieuwe webapplicaties voor onze klanten. De laatste tijd signaleren wij een trend dat organisaties hun bestaande 

kanaal uitbreiden met nieuwe webservice diensten. Hetzij als publiekelijk toegankelijke webshop(s) dan wel als 

afgeschermd back office systeem waarin online bestellingen worden afgehandeld. Hoe dan ook: organisaties zien 

hun kansen om zich op het web te onderscheiden en hun klanten beter tot dienst te zijn. In upd@te lichten we er 

enkele recente projecten uit en geven wij een kijkje in onze keuken. Bent u ook benieuwd naar het geheim van 

online succes?  Wij zijn u graag van dienst! 

Jean Marc Dagevos
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Werkt voor Ouderen Academie  
Vrijwel alle medewerkers van Werkt voor Ouderen 

nemen deel aan een driejarig scholingstraject. De 

opleidingen worden georganiseerd in samenwerking 

met een externe opleider.

 

Het is van belang dat het logistieke en het 

administratieve traject op rolletjes verloopt met zo 

weinig mogelijk papierwerk. Alle cursisten en 

docenten maken daarom voor de planning en 

registratie van de scholing gebruik van een specifiek 

voor dit scholingsproject ontwikkelde intranetmodule. 

Deze module is in nauwe afstemming met de 

opdrachtgever ontwikkeld. 

  Internet- en software oplossingen

4FOOD ERP Software: Marandi 
Chocolade- & suikerwerkfabriek Marandi heeft de 

interne automatisering up to date gebracht met de im-

plementatie van 4FOOD ERP software (www.4food.

nl) van PreSoft. In een korte doorlooptijd is de soft-

ware geinstalleerd en ingericht. Juist op tijd voor de 

ISM beurs in Keulen was de organisatie keurig netjes 

op orde.

www.4food.nl
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Recente projecten

         Webshop: PWG Bedrijfsveilige Kleding
In opdracht van PWG Bedrijfsveilige Kleding B.V. is een webconcept ontwikkeld waarin zogenaamde company sports-

wear online wordt aangeboden. Zo kunnen alle medewerkers van Enexis via de webshop van PWG een gratis sport-

pakket bestellen. Daarnaast is het mogelijk om voor eigen rekening extra artikelen en accessoires aan te 

schaffen. Betalingen kunnen naar keuze via bank of online met iDeal worden afgehandeld. Het project is van concept 

tot realisatie door ons begeleid. Het resultaat is een frisse webshop waarin zowel de stijl van PWG als ook van haar 

opdrachtgever Enexis goed tot uitdrukking komt.                                     

                                                                                                         enexis-sportswear.pwg.nl

Website: Laat Zeeland Zien 
De Provincie Zeeland ontwikkelde samen met bedrijven, 

instellingen en creatieven een nieuwe promotie-aanpak. 

Centraal daarbij staat het DNA van Zeeland, dus dat-

gene wat Zeeland écht is. Om dit te bereiken is een 

website ontwikkeld waar bezoekers vertellen over hun 

band met Zeeland, onontdekte „parels“ bekendmaken en 

PromotieWaar kunnen downloaden. 

                                          

                                        www.laatzeelandzien.nl

Website: Cultuur Educatie Zeeland 
Op basis van de bestaande huisstijl van het project 

Cultuur Educatie Zeeland hebben wij een restyle van 

de website www.cultuureducatiezeeland.nl gemaakt. De 

website is voorzien van een datakoppeling met G!ds, dé 

Zeeuwse database met events, locaties, attracties etc.   

Op de site wordt het totale aanbod van muziek, dans, lite-

ratuur, drama, cultureel erfgoed, beeldende kunst en au-

diovisuele media in Zeeland gepresenteerd. De bezoeker 

kan het totaalaanbod verfijnen naar regio en onderwijs-

type. De website is een initiatief van Scoop en de Zeeuw-

se Bibliotheek.

www.cultuureducatiezeeland.nl

         Webshop: Verskoop.nl 
Voor Verskoop, leverancier van groente & fruit aan

horecabedrijven en grootverbruikers hebben wij een 

online webshop gerealiseerd. Geregistreerde klanten 

kunnen via het extranet dagelijks online hun bestellingen 

doen. Bijzonder is de directe koppeling met SAP zodat 

gegevens maar éénmaal dienen te worden ingevoerd. Zo 

kan men bij Verskoop alle aandacht geven aan de eigen 

snijafdeling en de dagelijkse leveringen aan horeca be-

drijven en grootverbruikers. 

www.verskoop.nl

Webbased CRM: Ministerie BZK  
Een aantal afdelingen van het 

ministerie van Binnenlandse 

Zaken had problemen met het 

beheren van contactgegevens. Er was sprake van 

een versnipperd adresbeheer, gedeeltelijk op papier 

en in Excel of Access. Geen van alle overzichten vol-

deden echter aan de wensen. Na inventarisatie is 

door PreSoft een uitbreid functioneel plan uitgewerkt, 

inclusief alle relevante schermvoorbeelden. Op basis 

hiervan is een klantspecifiek relatiebeheer (CRM) ont-

wikkeld. Na een uitgebreide testperiode is het CRM 

naar volle tevredenheid in gebruik genomen. 

Internet // Intranet // Software // Advies



Trends in online shopping
De online verkopen hebben vorig jaar wederom een sterke groei laten zien. De verwachting is dat in 2010 

nieuwe records worden gebroken.

Het marktonderzoeksbureau Nielsen heeft in juni het ‘Global Trends in Online Shopping’ rapport uitgebracht. Hierin 

wordt het online-winkelgedrag van consumenten zowel wereldwijd als per land en continent onder de loep genomen. 

Voor dit onderzoek zijn 27.000 internetgebruikers uit 55 verschillende landen ondervraagd. Onder meer de voorkeur 

voor producten en de vorm van webshop worden in het rapport behandeld. Daarnaast analyseert het bureau de impact 

van social media in de verschillende landen en overige factoren die een rol spelen bij het doen van online-aankopen. 

Boeken 

Zo laat het onderzoek zien dat 44 procent van alle respondenten de komende zes maanden van plan is om online een 

boek aan te schaffen. Dit maakt boeken het meest populaire online-product, gevolgd door kleding met 36 procent. Op 

de derde plaats staan vliegtickets (32 procent) en de vierde plek wordt bezet door elektronisch apparatuur (27 procent). 

Soort webshop 

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat een derde van alle respondenten voornamelijk shopt bij online-winkels 

die alleen online verkopen. Gevolgd door 20 procent van de consumenten die de voorkeur geven aan webshops met 

een fysieke winkel of webshops waarbij het mogelijk is om producten uit verschillende online-shops te selecteren. 

Slecht 16 procent geeft aan nog nooit online te hebben gewinkeld. Deze cijfers geven een wereldwijd gemiddelde weer. 

Europa 

In Europa ligt de intentie om de aankomende zes maanden online te winkelen hoog: 79 procent van de Europese 

ondervraagden geeft aan binnen deze periode een product of dienst online te willen aanschaffen. Met Noorwegen en 

Groot-Britannie als lijstaanvoerders, waar bijna 90 procent een online-aankoop in de planning heeft. In Estland, Letland 

en Kroatië is online-winkelen minder populair, daar geeft ruim 41 procent aan niet van plan te zijn een online-aankoop 

te willen doen. In Nederland is de bereidheid tot webwinkelen bijna 75 procent. 

Meer informatie over online-trends in Europa en de rest van wereld kunt u lezen in het rapport dat u op onze website 

kunt downloaden. 

Bron: Twinkle                                                                                                                                       www.presoft.nl/webshops.aspx

Emerce eDay 16/09/2010

Belgian Bakery 26-29/09/2010

Twinkle 100 2010 Party                         28/09/2010

Sial Paris 17-21/10/2010

Email Marketing Conference London 1-3/11/2009 

ISM The Future of Sweets Köln 30/01/2010

Webwinkel vakdagen 26-27/01/2011

Bouw & ICT 08-10/02/2011

Zorg & ICT 16-18/03/2011

Search & Social Marketing New York 21-25/03/2011

Thuiswinkel Vakbeurs 19-21/04/2011

Overheid & ICT 19-21/04/2011

Dubbele groeicijfers voor webshops!
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        Webshop: Binnenvaartwinkel.nl

We nemen een unieke domeinnaam en een binnen de 

scheepvaartwereld bekende organisatie en het idee voor 

een nieuwe bedrijfsactiviteit is geboren. Van idee naar 

realisatie hebben wij dit project begeleidt, wat heeft gere-

sulteerd in een uitgebreide webshop met een apart extra-

net voor rederijen. Wij wensen Binnenvaartwinkel.nl een 

succesvolle én behouden vaart met de nieuwe webshop!

www.binnenvaartwinkel.nl

Beursagenda 2010 - 2011 
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Wat zou Google doen?

  Google is het bekendste merk ter wereld

  Google is het snelst groeiende bedrijf ter wereld

  Google is marktleider op de online advertentiemarkt

Hoe doen ze dat?

Geen enkel bedrijf, overheidsinstelling of stichting is 

er in geslaagd om zo optimaal te profiteren van de 

mogelijkheden van het internet als Google. En dus is 

het verstandig u bij (internet)beslissingen af te vra-

gen: wat zou Google doen? Jeff Jarvis heeft een van 

de populairste blogs over media en nieuws: buzzma-

chine.com. In ‘Wzgd?’ legt hij in een scherp en gees-

tig betoog uit wat Google doet en hoe. 

Bekijk ook de booktailer op www.presoft.nl/wzgd.aspx

Jeff Jarvis

Mouria / 1e druk / 2009

ISBN-13: 9789045800691

4CONTENT 4.0

Het nieuwe CMS is kinderspel!

Colofon: PreSoft realiseert websites, internet- en software applicaties die bijdragen aan uw bedrijfsresultaat. De combinatie van marketing & techniek levert een oplossing die u een voorsprong geeft op de 
concurrent. 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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Deze zomer is een start gemaakt met de ontwikkeling 

van een nieuw Content Management Systeem (CMS). 

De nieuwe versie van 4CONTENT wordt uitgebreid 

met interessante nieuwe mogelijkheden.

Allereerst worden er andere technieken gebruikt om      

pagina sjablonen te vertalen naar de daadwerkelijke pa-

gina’s. Zo kan er op een efficiëntere manier gebruik wor-

den gemaakt van de database, wat veel snelheidswinst 

oplevert in het opbouwen van de pagina’s. Verder zijn er 

diverse technische aanpassingen doorgevoerd waardoor 

onze ontwikkelaars u nog beter en sneller van dienst kun-

nen zijn bij eventuele aanpassingen aan uw website. 

In het nieuwe systeem wordt het ook mogelijk om met 

behulp van workflows te werken aan uw website. Con-

ceptpagina’s kunnen aangemaakt worden die pas na 

goedkeuring door de aangewezen personen daadwerke-

lijk worden gepuliceerd. Tevens is er een mogelijkheid om 

verschillende gebruikers of gebruikersgroepen bepaalde 

rechten toe te kennen. Zo heeft niet elke gebruiker per 

definitie het recht nieuwe pagina’s te publiceren, maar 

misschien wél de rechten om nieuwe concepten aan te 

maken. Tegelijkertijd wordt het mogelijk om ‘oude’ 

pagina’s op te slaan, zodat deze later eventueel weer 

terug gezet kunnen worden.

 

Nog te vaak krijgen we deze opmerking. Met meer dan 

100 opgeleverde en actieve websites hebben wij zowel 

grafisch als technisch alle kennis in huis om onze klanten 

van het ontwerp tot en met de oplevering van dienst te 

kunnen zijn. Onze grafisch ontwerpster is afgestudeerd 

aan de kunstacademie AKV StJoost in Breda. Zij beschikt 

over een dosis creativiteit om uw website een goede look 

te geven. Na uw goedkeuring over de ‘‘voorkant’’ van uw 

site zullen onze technische mannen de achterkant op een 

professionele wijze ontwikkelen. Tevens adviseren wij u 

graag over de mogelijkheden die internet nog meer te 

bieden heeft.

www.presoft.nl/projecten.aspx

Doen jullie websites?
OOK

Hogere snelheid

Workflow procedure

Betere beheer mogelijkheden

Uitgebreide gebruikersrechten

Look en feel van desktop applicatie

Uitgebreid versiebeheer


