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Wie maakt haar gelukkig?

Met het succes van de tablets en de beschikbaarheid van een steeds beter mobiel netwerk heeft ons vakgebied
er een dimensie bijgekregen. Niet alleen in de onderliggende techniek, maar meer nog in het
gebruiksgemak, de usability. Oftewel: hoe vertaal je de (belangrijkste) functies naar een kleiner schermpje?
De verpakking van onze applicaties is daarom steeds vaker gericht op verschillende devices: mobiel, tablet
en desktop. Veelal rekening houdend met verschillende schermresoluties en diverse internetbrowsers. Voor de
gemiddelde gebruiker niet het eerste waar men aan denkt. Voor ons des te meer de uitdaging om onze klanten
hierin te adviseren en te voorzien van prettig werkende systemen, gelikte sites en webshops.
Tot slot: dit jaar vieren wij ons 10 jarig bestaan en daar zijn we best trots op. Vanaf deze plaats willen wij onze
relaties bedanken voor de samenwerking en u uitnodigen voor de reis die het internet ons nog te bieden heeft.
Wij denken én werken er graag aan mee!
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Recente projecten

Internet- en software oplossingen

Rapportage app
Voor een landelijke onderzoeksorganisatie is een
online rapportage tool ontwikkeld. Via het internet
kunnen geautoriseerde gebruikers alle onderzoeksresultaten benaderen en op een gebruiksvriendelijke
manier combineren en vergelijken. De rapportage
app is vanaf het concept tot en met de realisatie door
PreSoft ontwikkeld.

Inventarisatie Project management
Om het beheer van grote aantallen goederenstromen
voor internationale hulpverleningsprogramma’s in goede
banen te kunnen leiden zijn wij gevraagd de
mogelijkheden van een geautomatiseerd project
management systeem te onderzoeken. De werkwijze van
de twee betrokken organisaties zijn gedeeltelijk identiek

Webbased leerlingvolgsysteem

en op belangrijke onderdelen verschillend. PreSoft heeft
voor de ontwikkeling van het systeem een functioneel

Voor één van onze opdrachtgevers is een nieuw leerlingvolgsysteem ontwikkeld. Deze applicatie wordt dagelijks ge-

ontwerp met bijbehorende schermvoorstellen uitgewerkt

bruikt om de ontwikkeling van kinderen op meer dan 1600 kinderdagverblijven en lagere scholen te monitoren.

voorzien van een passend databasemodel.

Op basis van de ontwikkelingsgegevens worden de onderwijsbehoeften van kinderen bepaald en een passend aanbod

De ontwikkeling van deze applicatie is eveneens bij

opgesteld om gericht met kinderen aan de slag te gaan en de juiste stimulans en activiteiten te bieden.

PreSoft ondergebracht.

10.000 BMW onderdelen online

Orderplanning & voorraadbeheer

Op het gebied van BMW onderdelen is De Knalpot de

Voor een klant met een externe productie organisatie

grootste online store van Nederland. De onderdelen zijn

en een door derden beheerde externe voorraadloca-

zowel nieuw, als ook gebruikt, ruim in voorraad. Daar-

tie heeft PreSoft een geïntegreerde orderplanning en

naast is er voortdurend een wisselend aanbod van on-

voorraadbeheer opgezet. Hiervoor is de huidige en de

geveer 100 BMW motorfietsen. Met de nieuwe webshop

gewenste situatie geïnventariseerd in samenspraak

wordt de leidende positie in het online verkoopkanaal ver-

met alle betrokken partijen. De nieuwe structuur is

der uitgebouwd.

vervolgens door PreSoft ontwikkeld evenals de com-

		

municatie naar het financiële pakket van Exact.

www.knalpot.nl

4FOOD & Spack BV

Online AGF veiling

Spack is leverancier van alle soorten plantaardige

De aardappelen-, groente- en fruit (AGF) handel heeft te

oliën. Daarnaast is het bedrijf toegerust voor het af-

maken met korte houdbaarheidstermijnen. Het is daarom

vullen van deze oliën in glazen flessen van 250 ml,

zaak om in een zo beperkt mogelijke tijd zoveel mogelijk

500 ml en 1000 ml, zowel onder merk van de klant of

potentiële afnemers te bereiken. Om hierin te

in loondienst. Door de sterke groei van de organisatie

voorzien is voor één van onze klanten een online

heeft men naast nieuwbouw van de productielocatie

veilingsysteem ontwikkeld waarin vraag- en aanbod

het besluit genomen om de interne organisatie te au-

van AGF partijen samen worden gebracht.

tomatiseren met 4FOOD ERP software van PreSoft.
Dit jaar is snoepfabrikant Donkers, bekend van o.a.
de rumbonen, eveneens overgestapt op onze software.

www.4food.nl
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Kwaliteit in webdevelopment

Voorafgaande aan de ontwikkeling van een nieuwe applicatie maken wij gebruik van
verschillende technieken om voor alle partijen duidelijkheid te krijgen en hen in het
ontwikkeltraject te betrekken. We zullen onderstaande methoden kort toelichten:
Wireframe
Flowcharts
Datamodel
Wireframes zijn een visueel hulpmiddel bij het ontwikkelen van een website of -applicatie. Ze kunnen gezien
worden als de bouwtekening van een website, waarin een overzicht wordt gegeven van de verschillende onderdelen die op een website aanwezig zullen zijn.
In de wireframes worden zaken vastgelegd als navigatie, indeling en inhoud, zonder gebruik te maken van een
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grafisch ontwerp. Het grote voordeel is dat alleen op de inhoud gefocust wordt en niet op het grafische aspect.
Flowchart, ook wel flowdiagram genoemd is een procesmodel, een grafische voorstelling van de
informatiestromen binnen een bepaalde organisatie. Dit diagram geeft inzicht in:

Opleiding & Certificering

alle (deel)processen

Wij hechten veel waarde aan het continu blijven (door)

samenhang tussen de (deel)processen

ontwikkelen van onze vaardigheden. Door middel van

de herkomsten en bestemmingen van de gegevens

scholing en opleiding blijven wij op de hoogte van de

interfaces vanuit het informatiesysteem met de buitenwereld

nieuwste ontwikkelingen. Dit heeft als resultaat dat wij al

datastores

een aantal jaar gecertificeerd Microsoft partner zijn op het
gebied van database management.

Het voordeel is dat processen, procedures, gebruikte bestanden, gebruikte programma’s, formulieren en
dergelijke overzichtelijk in beeld kunnen worden gebracht.

Dit jaar komt daar een tweede certificering voor
development bij. Dit betekent dat naast vereiste

Met een datamodel (of data model of gegevensmodel) wordt beschreven hoe de gegevens in een

opleidingen en examens ook onze opgeleverde

informatiesysteem gestructureerd zijn.

projecten steekproefsgewijs worden beoordeeld en
gescreend. Wanneer uw project hiervoor wordt

Met behulp van bovenstaande methoden werken wij op een gestructureerde en transparante wijze aan uw

geselecteerd, wordt u hierover vanzelfsprekend vooraf

projecten.

geïnformeerd.
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10 jaar PreSoft: een nieuwe koers
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Gereed voor de toekomst!

ek

Dit jaar vieren wij ons 10 jarig jubileum. Wat begon in de

aan te doen om beide disciplines nu de ruimte te geven

avonduren en vrije tijd is uitgegroeid naar een profes-

om verder tot ontwikkeling te komen. Ieder onder een

sioneel internetbureau met tien technische en creatieve

eigen label.

rec

en

sie

geesten. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor alle
oplossingen die bij ons de deur uit gaan: innovatieve

De implementaties van sites (internet/intranet) en shops

projecten waarmee onze klanten kunnen scoren.

komen daarom vanaf heden onder regie van eStrategy.
Alle maatwerk en ERP oplossingen worden door PreSoft

Door de combinatie van techniek en creativiteit kunnen

uitgevoerd. Daarnaast gaat PreSoft in eigen beheer

wij een breed scala van projecten bedienen: van website

ontwikkelde applicaties, zoals het Content Management

tot en met back office oplossingen met complexe

Systeem doorontwikkelen en online vermarkten.

algoritmes en alles wat hiertussen ligt. Wij menen er goed

Momenteel zijn er meer dan een miljoen tablets in
Nederland, waarvan 700.000 iPads. Dat is een ver-

eStrategy
Maatwerk applicaties
Content management
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ERP software
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Sites

dubbeling ten opzichte van vorig jaar. Na het grote
succes in de privésfeer schaffen nu ook steeds meer
professionals en managers de iPad aan, met het doel
hun werk slimmer, efficiënter, mobieler en zoveel mogelijk papierloos uit te voeren. Maar in de praktijk blijkt

es

so

Je iPad als mobiel kantoor

Shops

dat daar weinig van terechtkomt, omdat zakelijke ge-

teg

y.n
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bruikers eigenlijk niet weten hoe ze de iPad optimaal
kunnen gebruiken.

Campagnes
Met ‘Je iPad als mobiel kantoor’ is dat verleden tijd.
Met dit boek kan iedereen leren hoe je veel tijd bespaart, minder of zelfs geen papier meer hoeft te gePreSoft | eStrategy B.V.

bruiken, en altijd en overal al uw informatie ter beschikking hebt. Het boek heeft een heldere indeling

Bezoekadres

Postadres

op basis van de zes belangrijkste werkthema’s voor

Wijngaardstraat 51

Postbus 470

elke professional: uw iPad als informatiemanager, als

4461 DB Goes

4460 AW Goes

creatiemanager, als communicatiemanager, als tijden taakmanager, als presentatiemanager en als rela-

T : 0113-222800

E : info@presoft.nl

F : 0113-211800

I : www.presoft.nl

tiemanager.
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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.

