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De uitrol van mobiel internet is niet meer te stuiten. We naderen het punt dat mobiel internetverkeer het “normale” 

desktop bezoek gaat overtreffen. Deze verschuiving heeft een enorme impact op de manier waarop sites, shops 

en (web)applicaties functioneren. De vraag is, wat doet u met deze wetenschap? Wat is de juiste manier om 

hierop in te spelen voor uw bedrijf? Wij gaan het gesprek graag aan en geven een passend advies over de 

mogelijkheden. 

Ook bij PreSoft | eStrategy zitten wij niet stil. Medio november verhuizen wij naar een nieuwe stek. Een bijzonder 

inspirerende locatie. Wij zijn trots dat we met ons team een volgende fase in kunnen gaan en gereed zijn voor de 

toekomst. 

In deze upd@te vindt u een overzicht van een aantal recente projecten, een artikel over responsive design en 

onze servicedesk. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben of reden zien om weer eens rond tafel te 

zitten, laat het ons weten. 

Jean Marc Dagevos
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Onze service desk



SEPA koppeling
Met de invoering van SEPA verandert naast het 

rekeningnummer op de achtergrond van applicaties 

ook het nodige. Voor het aanmaken van betalingen en 

het inlezen van transacties gelden nieuwe formaten. 

Deze formaten hebben als voordeel ten opzichte van 

de oude formaten dat deze volgens een internationale 

standaard zijn opgemaakt. Voor verschillende klanten 

hebben wij deze aanpassingen voor SEPA verzorgd.

Internet- en software oplossingen

Triton mosselen B.V.

Wie aan Zeeland denkt zegt mosselen. Het mocht 

dan ook niet uitblijven dat wij onze kennis van de 

voedingssector laten zien in deze branche. Triton 

Mosselen B.V. timmert stevig aan de weg en om 

de groei van de organisatie te ondersteunen is 

gekozen voor 4FOOD erp software van PreSoft. 

Naast de uitgebreide standaard functionaliteit voor 

voedingsproducenten wordt de software aangevuld 

met klantspecifi eke wensen, bijvoorbeeld voor het 

beheer van mosselpercelen. 
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Recente projecten

Geheugentest app

Voor een grootschalig onderzoek is door ons een app ontwikkeld voor het afnemen van online testen met tablets (Android 

en iOS). Het uitgangspunt is gebruiksvriendelijkheid. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de mogelijkheid om zowel online 

als offl ine met deze test te kunnen werken. De app is voorzien van uitgebreide vragenlijsten, scoreberekeningen en 

wordt ondersteund door een portal voor beheer en administratie.                             

                                                                                                         

Moving Floor Trailer Center
Internet is een ideaal platform om producten internationaal 

in de etalage te zetten. Zo ook voor MFTC, een handel- 

en verhuurorganisatie van trailers. De site is voorzien 

van een CMS en productmodule voor de presentatie van 

het traileraanbod. Voor deze site is tevens een mobiele 

versie opgeleverd. Naast het ontwerp en realisatie van de 

nieuwe website zijn wij gevraagd de online marketing van 

de site te faciliteren.

IPG online
Voor een internationale organisatie van advocaten, 

fi scalisten en accountants hebben wij een online strategie 

uitgewerkt. Als onderdeel daarvan is een nieuwe site met 

extranet voor de partners ontwikkeld. Zowel het concept 

als de realisatie is door PreSoft | eStrategy verzorgd. 

Naast de servicedesk ondersteunen wij de organisatie 

met de online marketing. 

Furniture app

Wat doet een meubelproducent om haar klanten alle 

keuze mogelijkheden goed te laten zien? Juist, dan bied 

je ze een app met alle meubelseries, materialen, kleuren 

en varianten. Naar eigen inzicht kan een customized kast 

worden samengesteld en in een gerenderd beeld worden 

getoond. Makkelijk voor de verkoper, makkelijk voor de 

klant en makkelijk voor de producent. Wijzigingen in het 

assortiment worden via updates automatisch uitgerold, 

zo blijft iedereen werken met het actuele assortiment. De 

product-app is een ontwikkeling van PreSoft en ook de 

gebruiksvriendelijke user interface komt van ons bureau.

        

Uren registratie 
Voor een organisatie met een uitgebreide cao 

structuur en drie ploegendiensten is een uren 

administratie systeem ontwikkeld. Voorafgaande 

hieraan is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 

om dit te automatiseren, inclusief hardware advies 

voor gebruiksvriendelijke registratie door middel van 

zogenaamde druppels en paslezer. 
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Apps voor Android en iOS

Size does matter
Het aandeel internetverkeer via smartphones en tablets groeit enorm. Daarnaast worden webapplicaties ook 

bezocht via laptops, de good old desktop en begint smart TV ook stilletjes aan te komen. De meeste sites zijn 

echter niet ontworpen voor kleinere schermen en bediening met vingers in plaats van een muis, waarbij de 

schermen ook nog eens kunnen omkeren. Hoe ga je daar mee om? In het kort gezegd zijn er drie mogelijkheden 

om mobiele bezoekers te bedienen:

1. native mobiele applicaties

2. apparaatspecifi eke websites

3. responsive webdesign

Ad 1. Native mobiele applicaties

In deze opzet ontwikkel je voor ieder platform (Android, iOS, Blackberry, Windows Phone) een eigen applicatie, 

ieder in een eigen programmeertaal. Het voordeel is dat deze apps snel en zeer gebruiksvriendelijk zijn waarbij 

ook nog eens bepaalde telefoonfuncties zoals allerts, adresboek en camera kunnen worden toegepast. Wij   

adviseren deze oplossing in situaties waarin de app met zekere regelmaat wordt gebruikt en er veel (potentiële) 

gebruikers zijn.

Ad 2. Apparaatspecifi eke websites

Voor zowel smartphone, tablet en desktop wordt een aparte site gemaakt, ieder met een eigen scherm resolutie. 

Dit vraagt minder ontwikkeltijd en is daarom vanuit kostenoogpunt interessant.

De sites kunnen inhoudelijk van elkaar verschillen. Het is een manier om snel zonder al te veel kosten een mo-

biele site te lanceren, zonder de reguliere site aan te passen. 

Ad 3. Responsive webdesign

Het ontwerp van een responsive website schaalt mee met de afmetingen van een scherm, zonder in te leveren 

op leesbaarheid van tekst of bruikbaarheid van de gebruikersinterface. In plaats van te ontwerpen in vaste afme-

tingen wordt er gewerkt in percentages en andere relatieve eenheden. De bezoeker krijgt altijd dezelfde content, 

alleen de presentatie en bediening kan verschillen. Responsive design is een effi ciënte en doeltreffende aanpak 

om websites toegankelijk te maken voor zowel tablets, smartphones, laptops als de desktop.

Welke van bovenstaande mobiele oplossingen het meest van toepassing is op uw situatie is, naast budget, 

afhankelijk van het doel, de doelgroep en welke informatie en functionaliteit moet worden aangeboden. Wilt u 

meer informatie over mobiele oplossingen, wat het kan opleveren en welke ontwikkelrichting het meest passend 

is? Bespreek het met ons.

ICT & Logistiek 30-31/10/2013

Webwinkel vakdagen                      22-23/01/2014  

Multichannel 22-23/04/2014
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Onderhoudsabonnement
Wij zijn dagelijks bezig om de kwaliteit en bereikbaarheid 

van de applicaties van onze klanten op een zo hoog 

mogelijk niveau te garanderen.

 

Een grote uitdaging want de technische ontwikkelingen 

staan niet bepaald stil. Om alle kansen te kunnen 

benutten en (helaas ook de) bedreigingen te pareren 

is het voor onze klanten mogelijk om hun systemen 

periodiek te updaten. Wij bieden daarvoor verschillende 

onderhoudsovereenkomsten aan. 

Heeft u bij ons een website met een onderhouds 

overeenkomst dan wordt het CMS twee keer per jaar 

geüpdate. Op deze manier blijft de motor van de website 

altijd actueel! 

Gebruikers van 4FOOD erp software krijgen eind dit jaar 

een nieuwe versie. Deze 2014 versie betreft een update 

van de ontwikkelomgeving en is tevens voorzien van een 

nieuwe module voor traceability. 

Ook voor maatwerk applicaties bieden wij overeenkomsten. 

Deze worden in onderling overleg opgesteld. Wanneer u 

van deze service gebruik wilt maken dan doen wij een 

passend voorstel. 
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Wanneer biedt onze servicedesk uitkomst:

   Focus op kerntaken

   Onvoldoende kennis en/of vaardigheden

   Onvoldoende opvolging van helpdeskvragen

Wij leveren de juiste ondersteuning voor (bedrijfskriti-

sche) applicatie(s), binnen en/of buiten kantooruren. In 

onderling overleg bespreken wij graag de wensen en de 

mogelijkheden. 

Een applicatie is pas een succes wanneer de gebruikers 

het systeem omarmen. Hoe groter het systeem of hoe 

groter het aantal gebruikers, hoe meer behoefte er is aan 

een professionele servicedesk.  

PreSoft levert ondersteuning voor eigen applicaties als 

ook voor informatie systemen welke door derden zijn  

ontwikkeld. Ons support team heeft jarenlange ervaring in 

het beheer en de ondersteuning van zeer uiteenlopende 

systemen en omgevingen. Voor iedere applicatie leveren 

wij een servicepakket op maat.

Professionele helpdesk support

De kracht van onze servicedesk

Colofon: PreSoft | eStrategy  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 | eStrategy. Het overnemen van artikelen en afbeeldingen - geheel of gedeeltelijk - is toegestaan mits voorzien van de bronvermelding: upd@te, een 
uitgave van PreSoft | eStrategy upd@te is met de grootste zorg samengesteld. PreSoft | eStrategy 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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Online marketing expert 

Hoe behaalt u als marketeer of ondernemer succes 

op internet? Hoe genereert u kwalitatief hoogwaardig 

bezoek met online campagnes? Welke vormen 

van online marketing moet u inzetten? Welke juist 

niet? Hoe ontwikkelt en onderhoudt u succesvolle 

socialmediaprofi elen? Hoe adverteert u op Google, 

Facebook en Twitter? Hoe bereikt u mensen op hun 

smartphone?

Dit boek geeft een krachtig en actueel overzicht 

van ruim twintig vormen van online marketing. Van 

zoekmachinemarketing tot en met affi liate marketing 

en socialmediamarketing. Nieuwe ontwikkelingen, 

zoals mobile marketing, gamifi cation, realtime bidding, 

en location-based marketing komen uitgebreid aan 

de orde. De auteur beschrijft bovendien hoe de eigen 

website voor conversie en social media kan worden 

geoptimaliseerd. Een onmisbaar boek voor iedereen 

die online succes wil boeken.
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