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complexe projecten en kunnen daarbij 
razendsnel schakelen. En dat bewijzen we 
al meer dan 10 jaar. Het is dan ook niet voor 
niets dat wij een diverse en zeer tevreden 
klantenkring hebben opgebouwd in de 
industrie, voeding,  onderwijs,  logistiek,
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zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg 
en overheid. Wij werken voor opdrachtgevers 
in Nederland en België. Voor overleg op 
kantoor, afspraak op locatie of online: 
Estrategy is altijd dichtbij. Any time, any 
place.

Leverancier van innovatieve en gebruikers-
vriendelijke software-oplossingen op maat. 
Dat is Estrategy! Wij bouwen applicaties die 
naadloos aansluiten bij uw wensen en slim 
integreren met de bedrijfsvoering. Door onze 
multidisciplinaire samenstelling  zijn we dol op
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Recente projecten

Horen, Zien & Schrijven
Horen, Zien & Schrijven is een programma voor kinderen die in het Nederlands niet 
aanspreekbaar zijn. Schakelklassen, internationale scholen, maar ook andere scholen die te 
maken krijgen met een leerling die de Nederlandse taal niet spreekt, kunnen hiermee direct 
aan de slag.

Estrategy heeft in samenwerking met de opdrachtgever de vernieuwde digitale versie van het 
oefenprogramma ontwikkeld. Het biedt leerlingen een extra mogelijkheid om te oefenen met het 
nieuwe taalaanbod. Het grafisch design is bij de ontwikkeling van doorslaggevend belang met 
op de achtergrond een mooi stukje techniek.  

Risicosignalering
Eenvoudig gezondheidsrisico’s signa-
leren bij ouderen? Met deze nieuwe 
app kan dat. Deze is ontwikkeld voor 
een opdrachtgever in de zorgsector en 
wordt gebruikt voor zorgmedewerkers 
van deze organisatie. Door de verkorte 
lijst gaat risicosignalering sneller. 
De app signaleert verbanden tussen 
verschillende risico’s en de resultaten 
en acties kunnen worden gemaild naar 
bijvoorbeeld de zorginstelling. De tijd die 
hiermee wordt bespaard kan vervolgens 
weer worden gebruikt om risico’s te 
verminderen. 

Amadore
Amadore Hotels & Restaurants omvat 4 
sterrenhotels, 8 café-restaurants, Amadore 
Wellness & Beauty en Amadore Catering. 
Estrategy verzorgt in nauwe samenwerking 
met de marketing en sales het beheer en 
doorontwikkeling van de sites. De ambitie 
en de professionaliteit van deze organisatie 
past goed bij onze manier van werken.

www.amadore.nl

Management info

Wij hebben een lange historie met het 
genereren van management informatie,  
rapportages, dashboards en prestatie 
indicators. Met grote regelmaat leveren wij 
voor bestaande en nieuwe klanten  nieuwe 
ontwikkelingen. Wij kijken graag vanuit onze 
bedrijfskundige-, grafische- en technische 
kennis en ervaring naar uw informatie 
voorziening. Voor directie, management, 
team of op medewerkersniveau.
www.managementdashboard.com

4FOOD 2016
De ontwikkelingen in de voedingsindustrie 
staan niet stil. Er is afgelopen jaar een groot 
aantal nieuwe functionaliteit 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. 
Wij demonstreren graag de mogelijkheden.                         
www.4food.nl

Smulders textiel
Wat tien jaar geleden met een “goed 
idee” begon, daar werken we vandaag 
de dag voor de grootste online aanbieder 
van beddengoed in Nederland. De 
samenwerking met de familie Smulders is 
een project om trots op te zijn. Gezamenlijk 
combineren wij de passie voor internet met 
de passie voor bedtextiel. Het meeschalen 
met de groei van de webwinkel hebben 
we tot een absolute sport verheven waarin 
alleen het beste goed genoeg is.  
www.smulderstextiel.nl

088 - 0222800 



3

Informatie portal
Iedere organisatie een eigen portal met alle bedrijfskritische informatie centraal gebundeld, 
Estrategy maakt het mogelijk! Want waarom alles verspreidt als het ook vanuit één portal 
te benaderen is.

De basis van het Estrategy Portal bestaat uit:

Het basis portal kan naar behoefte worden uitgebreid met extra modules en applicaties van 
Estrategy zoals:

Met onze ervaring op het gebied van maatwerk software is het mogelijk om bestaande 
modules aan te passen of te ontwikkelen op klantspecificatie. Ook is het mogelijk om 
webapplicaties van andere aanbieders te integreren die het single sign on principe 
ondersteunen.

Motion Graphic

Heeft u onze nieuwe graphic al gezien? U kunt er 
op onze site eigenlijk niet om heen. De animatie 
is ontwikkeld door onze creatieve studio en dat 
belooft nog wat voor de toekomst.  Door middel 
van een dergelijke animatie wordt een product 
of dienst duidelijk onder de aandacht gebracht 
en kan voor diverse marketingkanalen worden 
ingezet, o.a. social media. De online marketing 
biedt zo véél nieuwe mogelijkheden voor uw 
organisatie, producten of diensten. Wellicht ook 
voor uw organisatie interessant!

www.estrategy.nl

sales@estrategy.nl

ICT Waarborg
Het is onze verantwoordelijk-
heid om ook worst case 
scenario’s af te kunnen 
dekken. Estrategy is 
daarom aangesloten bij ICT 
Waarborg. Dit keurmerk 

biedt zekerheid voor klant en opdrachtnemer. 
Van bemiddeling tot zelfs nakoming van 
garantie bij faillissement. Ook de meest kritische 
bedrijfsapplicaties zijn daarom bij ons in 
vetrouwde handen. Zo kunt u met een gerust hart 
verder met úw eigen zaken. 

Relaties

Uren

Voorraad

Intranetomgeving;
Single sign on: één gebruikersnaam en wachtwoord voor alle webapplicaties;
Gebruikers- & autorisatiebeheer:  wie kan welke applicaties gebruiken;
Contentbeheer:  het toevoegen, aanpassen en verwijderen van teksten en afbeeldingen 
van de portal en/of website(s);
Vanuit iedere locatie met internet te benaderen.

Laat het ons weten via sales@estrategy.nl 

Of maak een afspraak via de site 
www.estrategy.nl/contact

Interesse of benieuwd naar 
de mogelijkheden voor uw 
organisatie?

Ook uw projectbeheer onder 
controle brengen? Neem contact 
op voor ons advies.

Orders

Tickets

Planning



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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Op 1 december is Estrategy aanwezig 
bij het Business Software Event in de 
Brabanthallen. In het nieuwe jaar zijn 
wij vertegenwoordigd op de Webwinkel 
Vakdagen 20 t/m 21 januari in de Jaarbeurs 
in Utrecht. Beide evenementen staan bekend 
om het kwalitatief goede informatie aanbod. 
Voor bezoekers daarom de kans om zich in 
korte tijd te laten bijpraten door professionals 
en een makkelijke gelegenheid om ons in het 
wild te ontmoeten :)  Wij treffen u graag op 
één van deze events. 

Op het Business Software Event kunt u 
zich uitgebreid laten informeren over het 
automatiseren van uw bedrijfsprocessen. 

www.business-software-event.nl

De Webwinkel Vakdagen biedt een compleet 
overzicht van oplossingen die nodig zijn voor 
blijvend e-commerce succes.

www.webwinkelvakdagen.nl

te benaderen met behulp van zogenaamde 
beïnvloedingsprofielen. De intuïtie van 
de rasverkoper - komt deze klant voor 
kwaliteit? Voor een koopje? Omdat hij 
‘erbij wil horen’? - kan daarmee digitaal 
gesimuleerd worden, zodat u voor elke 
bezoeker de beste verleidingsstrategie 
kunt inzetten.

Beurzen & events

Webwinkel vakdagen

Westsingel 98
4461 DN Goes

088 - 0222800 
sales@estrategy.nl

www.estrategy.nl

boek

WEBWINKEL VAKDAGEN

Business Software Event           01/12/2015

Webwinkel vakdagen             20-21/01/2016 

ISM the future of sweets        01-03/02/2016 

E-Shop Expo                           16-17/03/2016

Beursagenda 2015-2016

Digitale 
verleiding

Maurits Kaptein ontwikkelde 
een techniek om online 
bezoekers individueel 

Zie ook onze vernieuwde pagina: 
www.maatwerksoftware.nl


