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Met hetzelfde team en dezelfde passie 
werken wij graag aan uw project: internet en 
software applicaties waar een organisatie 
daadwerkelijk iets aan heeft. Zo zien wij 
een opvallende groei in bedrijfs apps. Door 
het succes van consumenten apps zien 
organisaties nu ook mogelijkheden voor 
hun eigen bedrijfsvoering. Een erg leuke 
ontwikkeling waar nog veel kansen liggen.
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internet in business

In deze upd@te vindt u een overzicht van 
een aantal recente projecten, een artikel over 
business apps en onze servicedesk. Mocht 
u naar aanleiding hiervan vragen hebben of 
reden zien om weer eens rond tafel te zitten, 
laat het ons weten. 

Benut met ons de kansen van het internet!

Na 15 jaar vinden wij het tijd geworden voor 
een naamswijziging. Een naam die beter past 
bij onze werkzaamheden. Wij gaan daarom 
verder onder de naam Estrategy. Deze 
naam hebben we eerder als productlabel 
geintroduceerd en blijkt in praktijk erg goed te 
passen bij ons DNA van wie we zijn en wat 
we doen. 

Een nieuw pand én een nieuwe naam,                             gaat verder als:

upd@te
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Klantenportaal
Welke voordelen gaat het uw organisatie opleveren wanneer klanten hun eigen gegevens 
kunnen inzien en mutaties online kunnen doorgeven? Iedere situatie is natuurlijk uniek, maar 
een klantenportaal is zeker meer dan alleen een visitekaartje van de organisatie. In het geval 
van deze opdracht is het een investering in het reduceren van het aantal telefoontjes en het 
terugdringen van het opzoeken en terugkoppelen van klantinformatie. Het is een strategisch 
onderdeel van een efficient geleide organisatie: méér doen met dezelfde mensen. Dergelijke 
ontwikkelingen zijn ons op het lijf geschreven en faciliteren wij natuurlijk graag.

Ook een klantenportaal voor uw organisatie? Neem contact op voor een passende oplossing.

Boete calculator 
Voor een landelijke belangenorganisatie 
is door ons een boetecalculator 
ontwikkeld waarmee aan de hand van 
het arbo besluit kan worden berekend 
welke boetes van toepassing zijn bij een 
bepaalde overtreding. De boetecalculator 
is zowel als webapplicatie en als app 
beschikbaar. De informatie kan daarom 
op kantoorlocatie én op de bouwlocatie 
worden geraadpleegd. 

Challenger Zeeland
We zijn er trots op een bijdrage te hebben 
kunnen leveren aan het internationale 
tennistoernooi Driekleur Challenger 
Zeeland.  Het internationale toernooi 
betreft een $25.000 dames Challenger 
en een $15.000 heren Future. Dit alles 
gecombineerd met het enige Nederlandse 
internationale outdoor rolstoeltoernooi. 
Estrategy is verantwoordelijk voor het 
concept en de realisatie van de internetsite.

www.challengerzeeland.nl

Subsidie portaal

Voor een landelijke speler in subsidieland zijn 
door ons alle bestaande Delphi applicaties 
doorontwikkeld naar een .NET webapplicatie. 
Het voordeel is dat alle losstaande applicaties 
zijn samengebracht tot één geïntegreerd 
informatie systeem. Dit voorkomt dubbele 
handelingen, reduceert foutkansen en 
vergroot de rapportage mogelijkheden. 
Bovendien ontstaan er mogelijkheden om 
klanten meer online informatie beschikbaar te 
stellen en zelf te muteren.

4FOOD 2015
De ontwikkelingen in de voedingsindustrie 
staan niet stil. Er is afgelopen jaar een groot 
aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd 
aan 4FOOD ERP software. Zo is er een 
geheel nieuwe module ontwikkeld voor het 
traceren van grondstoffen, verpakkingen, 
halffabrikaat en gereed product op basis van 
batchcode. Ook omgekeerd traceren behoort 
tot de mogelijkheden. De huidige versie 
is naast Nederlands nu ook in het Engels 
beschikbaar.  

www.4food.nl

BD Store
Ook BD Store, de outdoorspecialist van 
Zeeland, heeft ons ingeschakeld voor het 
doorontwikkelen van de webshop. Voor 
veel mensen zal het een hernieuwde 
kennismaking zijn met het bedrijf waar al 
zo veel Zeeuwen hun wandelschoenen, 
regenkleding, vishengel of outdoorkleding 
kochten. Wij helpen dit oer-Zeeuwse bedrijf  
om hun online ambities te realiseren. Het 
online team van BD store staat voor u klaar. 

www.bdstore.com

0113 - 222 800    



ICT & Logistiek                    29-30/10/2014

Webwinkel vakdagen          21-22/01/2015  

ISM the furure of sweets     01-04/02/2015

E-Shop Expo                        18-19/03/2015

Beursagenda 2014-2015
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Een bedrijfsapp voor uw organisatie?
De mobiele revolutie heeft ons als mensen permanent veranderd. We willen op elk moment 
alle mogelijke informatie in ons op kunnen nemen. Alles is immers maar een swipe of 
twee van ons verwijderd. Deze mobiele vrijheid is de norm geworden in veel verschillende 
aspecten van ons leven. 

Dit betekent dat op de werkvloer de vraag naar dezelfde vrijheid bestaat. Van bedrijfsapplicaties 
wordt verwacht dat zij dezelfde toegankelijke usability hebben als de consumenten apps. 
We willen niet langer leren hoe software werkt, maar een user interface hebben die even 
gemakkelijk te gebruiken is als onze mobiele Facebook of Whatsapp applicaties. 

Met die uitgangspunten in het achterhoofd liggen er grote mogelijkheden voor het 
vergoten van de online verkopen, de klantenbinding, de beschikbaarheid van klant- 
leveranciersgegevens, of het vereenvoudigen van bedrijfsprocessen.  

De belangrijkste vraag is: wat wilt u bereiken met uw bedrijfsapp? Een overzicht met 
mogelijke functies voor uw bedrijfsapp:

Iedere organisatie is uniek. Om die reden zal een een goede app ook juist inspelen op 
het unieke karakter van de organisatie, de behoefte van haar klanten, leveranciers of 
medewerkers. Estrategy geeft vorm aan succesvolle apps: van concept tot en met de 
realisatie, als ook het aanmelden bij de App stores en het meedenken bij de (commerciële) 
uitrol van de bedrijfsapp. 

Geïnteresseerd in een app voor uw organisatie? Neem contact met ons op voor de 
mogelijkheden.

Onderhoudsovereenkomst
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 
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! 

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. 

Route (GPS Navigatie)
Contact
Formulieren
Pushberichten sturen
Direct bellen
Informatie delen
Bedrijfsinformatie
Kaartomgeving

Evenementen agenda
Fotogalerij
Prikbord / Gastenboek
Spaarsysteem
Integratie van Social Media
Bestellingen
Reserveringen
Productconfigurator

info@estrategy.nl



Colofon: estrategy  realiseert websites, internet- en software applicaties die bijdragen aan uw bedrijfsresultaat. De combinatie van marketing, bedrijfskundige kennis & techniek levert een 
oplossing die u een voorsprong geeft op de concurrent. upd@te geeft een overzicht van recente projecten van estrategy. Het overnemen van artikelen en afbeeldingen - geheel of gedeeltelijk - is 
toegestaan mits voorzien van de bronvermelding: upd@te, een uitgave van estrategy upd@te is met de grootste zorg samengesteld. 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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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.  

Estrategy 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.

Onze servicedesk biedt uitkomst bij:

   

Wij leveren de juiste ondersteuning voor 
(bedrijfskritische) applicatie(s), binnen en/of 
buiten kantooruren. 

In onderling overleg bespreken wij graag de 
wensen en de mogelijkheden.

Smartwatch

Niks futuristisch maar gewoon te koop. 
Sony, Samsung, Pebble en straks ook 
Apple bieden ze aan. Een smartwatch is 
méér dan een horloge. Smartwatches zijn 
een uitbreiding op de gsm. 
Op elk moment kun je discreet jouw 
berichten checken op je smartwatch, ook 
op momenten dat het niet gewenst is met 
je mobiel in je hand te zitten.
Je vrienden en familie kunnen je op deze 
manier altijd bereiken. Een smartwatch 
communiceert via Bluetooth met jouw 
mobiele telefoon in een straal van zo’n 
10 meter. Je ziet direct inkomende 
gesprekken, voicemails, chatberichten en 
activiteiten op de sociale netwerken. Niet 
elke smartwatch communiceert met elke 
telefoon. Dit is onder andere afhankelijk 
van het type besturingssysteem wat door 
de smartwatch ondersteund wordt. 

Professionele servicedesk

Servicedesk

Focus op kerntaken
Onvoldoende kennis en/of vaardigheden
Onvoldoende opvolging van helpdeskvragen

Westsingel 98
4461 DN Goes

0113 - 222 800
info@estrategy.nl

www.estrategy.nl

gadget

0113 - 222 800 


