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Doe wat je leuk vindt! Businesswise gesproken 
dan. Doe de opdrachten waar je goed in bent, 
met plezier aan werkt en zoek waar nodig 
samenwerking op onderdelen die jou of de 
organisatie minder goed liggen. Door focus op 
de core competences, haalt een organisatie 
of mens het beste uit zichzelf. Bij Estrategy 
is dat softwareontwikkeling. Wij gaan voor 
goed, beter, best. Iedere dag werken we aan 
het verbeteren van onze applicaties of die 
van onze klanten. We merken dat we ieder 
jaar weer een beetje groeien. Dat is ook 
nodig, omdat nieuwe technologie of nieuwe 
wetgeving meer van ons vraagt. Denk aan 
de GDPR (AVG). Gelukkig hebben we jaren 

geleden als organisatie hierin al de eerste 
stappen gezet en de basis gelegd voor meer 
inhoudelijke privacyvragen: wat vinden we 
wel of niet toelaatbaar? We adviseren onze 
klanten hierover zoals we zelf aankijken tegen 
zaken als de nieuwe privacywetgeving. In de 
jaren dat wij actief zijn, is softwareontwikkeling 
in een hoog tempo volwassen geworden. Dat 
zien we aan onze nieuwe stagiaires, die zich 
een steeds meer uitdijend kennisdomein 
eigen moeten zien te maken. Het is een 
vakgebied waar je jaren vooruit kunt om jezelf 
tot echte professional te ontwikkelen. Dat is 
zweten, dat is ploeteren, dat is doorbijten en 
op een gegeven moment kom je los van de 

grond. Dan begint het te dagen en vallen de 
vele stukjes op de juiste plek. In dit speelveld 
van toenemende requirements en jonge 
mensen die zich in IT willen vastbijten ligt 
een belangrijke rol voor Estrategy. Wij zijn de 
verbindende schakel, waar onderwijs stopt 
en waar business begint. Wij investeren in 
de toekomst, in de opleiding van de nu nog 
jonge broekies – de IT-professionals van de 
toekomst – die aan de slag zijn gegaan bij dé 
software factory van vandaag en morgen. Ook 
niet onbelangrijk: sinds kort zijn wij Microsoft 
Gold Certified partner applicatie ontwikkeling. 
Lees meer over Estrategy en onze recente 
projecten in deze nieuwe upd@te. 
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Recente projecten

Is jouw software ook toe aan ’n update?
Draait jouw organisatie nog (deels) op gedateerde applicaties? Geen probleem. Wij zetten het 
oude systeem moeiteloos om, zonder verlies van data of originele functionaliteit. Daarna ben je 
weer helemaal up-to-date en draaien je applicaties online, geïntegreerd en efficiënter dan ooit.
 
Voor een van onze klanten van het eerste uur hebben we onlangs een geheel nieuwe online 
bestelomgeving ontwikkeld. De vorige software was na meer dan tien jaar aan vervanging 
toe. Door nieuwe technologische ontwikkelingen en juridische requirements, was verder 
doorontwikkelen van de bestaande software helaas niet langer een optie.  

Dankzij het Estrategy | software framework zijn wij in staat om bestaande softwaresystemen 
snel & slim na te bouwen. Waar voorheen alle functionaliteit from scratch diende te worden 
opgebouwd, wordt nu door middel van use cases een hoge ontwikkelsnelheid behaald.

Wanneer wordt gekozen om de bestaande software opnieuw te ontwikkelen, is dat een goed 
moment om gelijktijdig nieuwe functies toe te voegen. Niet alleen de eindgebruikers die er 
dagelijks mee werken, maar ook de beheerders van de softwareapplicatie zien dan in de nieuwe 
software oplossingen terug die direct voordeel opleveren. Zo wordt van de nood een deugd 
gemaakt. Of zoals een klant van ons opmerkte: in de brand, uit de brand!

Voor kritische bedrijfssystemen is het van belang om van tijd tot tijd de risico’s in kaart te brengen. 
Denk daarbij aan potentiële datalekken, privacywetgeving, up-to-date ontwikkelomgeving, 
back-up-omgeving etc. Vertrouw je de huidige software niet meer helemaal? Vraag ons dan 
een veiligheidsscan te doen – geheel vrijblijvend.

Frisser én klantvriendelijker
Voor het e-commerce platform zijn we aan de slag gegaan met 
een nieuwe back-end. Het platform kreeg een frisse, nieuwe look 
én de gebruiksvriendelijkheid werd verbeterd. Het menu is naar 
de linkerkant verplaatst en kan ingeklapt worden. Nu kan het hele 
scherm benut worden om in te werken. De overzichtstabellen zijn 
strak uitgelijnd en voorzien van vernieuwde icoontjes en buttons. 
Dat maakt het niet alleen frisser, maar ook een stuk overzichtelijker. 

088 - 0222800 

Logistieke oplossingen

Omwille van traceability en sluitend 
voorraadbeheer in productieomgevingen, 
wordt vaak gekozen voor onze logistieke 
softwareoplossingen. 
Estrategy  helpt  je graag om de juiste 
logistieke oplossing te kiezen die past 
bij jouw logistieke proces. Zo worden 
foutkansen vrijwel uitgesloten dankzij 
scanning & labeling van inkomende 
grondstoffen, halffabrikaten, (tussen) 
voorraden, voorraad gereed product en 
expeditie.

Door goederen te scannen, zijn ze 
identificeerbaar en traceerbaar in het 
proces en de supply chain. Hierdoor 
zijn interne logistieke processen en 
goederenstromen inzichtelijk. Zo kun je 
inspelen op klantvragen, kwaliteitseisen 
en regelgeving op het gebied van 
labeling, informatie-uitwisseling en 
tracking & tracing.

Tot slot biedt barcodescanning minder 
fouten, aanvullende informatie (batch, 
tht, gewicht), real-time voorraadstanden 
en  voorraadbetrouwbaarheid.

Meer weten? Neem voor meer informatie 
contact met ons op.
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Over transparantie en traceerbaarheid in 
de voedselketen wordt veel gesproken: 
vanuit de noodzaak, (sociale) wenselijkheid 
en vanuit de kans die het biedt voor 
ondernemers om onderscheidend te zijn. 

Uit onderzoek van FoodDelta Zeeland blijkt 
dat bedrijven in de gehele keten veel data 
hebben die niet of nauwelijks onderling worden 
uitgewisseld. Specifiek gaat het daarbij om 
data over teeltwijze, herkomst, verwerking, 
transport en om data rond de verkoop bij 
de retailer aan de consument. Het blijkt niet 
vanzelfsprekend (wettelijk verplichte) data uit 
te wisselen van en naar bijvoorbeeld retailers 
en consument.

Voor de consument wordt het steeds 
belangrijker om de herkomst en daarmee 
de authenticiteit van voedsel te kennen. 
De consument wil weten waar het product 
vandaan komt, hoe het is geteeld (duurzaam, 
biologisch), hoe het is vervoerd en hoelang het 
al in het schap ligt. Daarnaast wil de consument 
ook kunnen vertrouwen op deze gegevens: die 
moeten overeenkomen met de werkelijkheid. 
Hierbij draait het dus om transparantie in de 
keten en de authenticiteit van het product.

Door de herkomst en het verhaal achter het 
product betrouwbaar en transparant aan te 
bieden, ontstaat er een (data)vraag in de 
keten vanuit de producent naar de retail/
consument, maar ook van retail/consument 
naar de producent. Met hieromheen de 
wettelijk verplichtingen rond voedselproductie 
en de keten.

De vraag is: hoe kan dit inzichtelijk gemaakt 
worden? Bijvoorbeeld door alle data in de 
keten traceerbaar op te slaan en ergens 
beschikbaar te maken.

Een voorbeeld hiervan is de blockchain: een 
decentrale verzameling van gegevens die in 
de keten onderling gekoppeld zijn, continu 
aangevuld kunnen worden en altijd (online)
beschikbaar zijn. Zo kan elke stap in de keten 
relevante data in de blockchain zetten, zodat 
er een volledig traceerbaar traject zichtbaar 
wordt van producent, via verwerking en 
transport naar de retailers en uiteindelijk naar 
de consument. 

Hierbij is het cruciaal dat er een datasysteem 
beschikbaar is dat uniform voor alle gebruikers 
in de keten de data vastlegt en beschikbaar 
stelt. En dat bij voorkeur ook bruikbaar is voor 
de consument. De consument kan dan via 

een onlinetool of social media platform inzicht 
krijgen in de (relevante) data.

Er bestaat in Nederland op dit moment nog 
geen integraal blockchainsysteem met hierin 
expliciet aandacht voor transparantie in de 
integrale voedselketen. En ook geen online of 
social media tool waarbij inzicht wordt gegeven 
in deze data, zowel voor onderling gebruik in 
de keten (B2B) als voor consumenten (C2B en 
B2C).

Estrategy gaat samen met FoodDelta Zeeland 
en projectpartners een haalbaarheidsproject 
uitvoeren rond het thema ‘traceerbaarheid 
in de voedselketen: data in en data uit de 
blockchain’.

Transparantie in de voedselketen
Data in en data uit de blockchain

Jean-Marc Dagevos
Estrategy

jmd@estrategy.nl
088 – 0222800

4FOOD software, branche specifiek
Door dagelijks naar onze klanten te luisteren en hun wensen te vertalen in projecten, 
hebben we twee branchespecifieke versies ontwikkeld: AGF en mosselen. Dit is niet zo 
verwonderlijk natuurlijk, als in het hart van de provincie Zeeland je kantoor is gehuisvest. 
Wij spraken met een ondernemer die specialist is in het sorteren en verpakken van verse 
landbouwproducten, die over de hele wereld gedistribueerd worden. En we spraken ook 
met één van de grootste mosselleveranciers van Europa. De grootste uitdaging van 
beide ondernemers: om tegen de laagst mogelijke kosten een 
zo groot mogelijke efficiency te realiseren. Wanneer dit proces 
gecontroleerd verloopt, ontstaat er vanzelf meer rust 
en daardoor meer groeimogelijkheden voor 
de organisatie. In een markt met producten 
die aan bederf onderhevig zijn, staat het hele 
productie- en leveringsproces dagelijks onder 
grote druk. Zij schakelden Estrategy hiervoor 
in, waardoor het proces nu naar wens verloopt.    
www.4foodsoftware.com

Het doel van dit haalbaarheidsproject is 
het ontwikkelen van een proof of concept 
van een blockchainsysteem met hierin 
relevante transparante data van producent tot 
consument en vice versa voor drie producten 
in de voedselketen.

Ben jij actief in de food-productie en 
geïnteresseerd in deelname aan deze pilot? 
Neem dan voor meer informatie contact met 
ons op:



Colofon: Estrategy  realiseert 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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Jouw bedrijf of organisatie is steeds meer 
afhankelijk van IT. Je moet op de kwaliteit 
en veiligheid van de software kunnen 
vertrouwen. Daarom neemt het belang van 
het testen van software toe. Maar voor welk 
testtraject kies je dan? Omdat ‘testen’ binnen 
de IT een relatief jonge discipline is, zijn de 
verschillen groot. Soms zijn de tests zelfs per 
project binnen een organisatie anders.
Als je proces- of projecttests aanscherpt, zijn 
dit de voordelen:
 

Ken jij KOOS al? KOOS staat voor 
‘Kids Out Of School’. Dit is een online 
planningssysteem dat door gemeenten 
wordt gebruikt om van activiteiten voor 
naschoolse opvang aan te bieden. 
KOOS is slim opgezette software die de 
coördinator en de ouders/verzorgers van 
veel gebruikersgemak voorziet tijdens 
het plannen en beheren van activiteiten. 
Combineer twintig plaatsen, acht groepen, 
verschillende categorieën, vijftig locaties, 
tal van activiteitenmedewerkers met een 
online betaalsysteem en je hebt KOOS! 
Benieuwd naar de mogelijkheden? Wij 
laten je graag een demo zien, dus bel ons 
gerust voor een kennismaking. 

Verbeter je softwaretests

Software testen

www.estrategy.nl    Westsingel 98 4461 DN Goes    088 - 0222800 sales@estrategy.nl

Voor Estrategy is testprocesverbetering niet 
een doel, maar een middel. Zo helpen we 
knelpunten in je testtraject op te lossen. We 
besparen je de theorie, maar doen voorstellen 
die praktisch toepasbaar en haalbaar zijn, 
afgestemd op jouw wensen. We hebben 
testprofessionals met kennis en ervaring. 
Wij werken pro-actief, oplossingsgericht en 
met jouw doel voor ogen. Wanneer je ons 
inschakelt om jouw software te testen, dan 
kun je rekenen op de kennis en kunde van het 
hele team van Estrategy.

Testen wordt beheersbaar en efficiënter
Inzicht in de kwaliteit van het testtraject
Een heldere visie op het testproces
Knelpunten worden opgelost
De voorspelbaarheid van het testtraject 
wordt vergroot door de aanpak te 
standaardiseren

code
All code is guilty 

until proven innocent

KOOS


