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EEN UITGAVE VAN ESTRATEGY

Ben jij digitaal
succesvol?

Digitalisering is meer dan alleen een app of een webshop
De strategische keuzes van vandaag
zijn bepalend voor de toekomst van je
organisatie. Hoe benut jij de mogelijkheden van digitalisering? Ter inspiratie
delen we graag een mooi voorbeeld:
een organisatie heeft zichzelf ten doel
gesteld om binnen twee jaar marktleider te zijn in zijn branche. Uitgangspunt daarbij is dat alle cruciale processen digitaal worden ondersteund voor
klanten, medewerkers en de backoffice.

Belangrijke randvoorwaarde: klant- en
gebruiksvriendelijk. Het gevolg is dat
iedereen binnen de organisatie vanuit
hetzelfde kader denkt: wij zijn digitaal
en wij gaan voor de hoogste klant- en
medewerkerswaardering. De les die
hieruit getrokken kan worden is dat
het gaat om het zodanig inrichten en
digitaliseren van processen dat de
organisatie wordt ondersteund in
zijn werk en in zijn veranderende rol.
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Klantportaal

Digitalisering staat of valt met weten
waar je als organisatie staat en het doel
waar naar toe te groeien. Iedere dag is
een nieuwe stap op weg naar digitaal
succes. Daar werkt Estrategy natuurlijk graag aan mee. In deze Upd@te
nemen wij je mee in een aantal recente
projecten ter inspiratie voor de digitale
transitie van jouw organisatie.
Het Estrategy-team

Software oplossingen

BLOEI!

Portaal voor naschoolse activiteiten
Gebruiksvriendelijke én stoere site
Het was van de gemeente al langere
tijd een wens om naschoolse
activiteiten te stimuleren en het
aanbod dan op één plek samen te
brengen.
Paula: “Na de coronapandemie
kwamen daar gelden voor vrij vanuit
het Nationaal Programma Onderwijs.

Wethouder Paula Schot, gemeente Schouwen-Duiveland

Zoveel mogelijk jeugd en jongeren enthousiast maken voor naschoolse
activiteiten op Schouwen-Duiveland. Dat is het doel van de nieuwe
website BloeiSD.nl. Estrategy ging hiermee voor de gemeente aan de
slag. Verantwoordelijk wethouder Paula Schot vertelt waar het portaal
aan moet voldoen en hoe de samenwerking met Estrategy verliep.
“We willen graag dat de jeugd en
jongeren in de leeftijd van 2 tot 27
jaar weten wat er allemaal wordt
georganiseerd op SchouwenDuiveland. Elke vereniging of
commerciële partij die op dat vlak
iets gaat organiseren, kan dat aanbieden via deze site. Het aanbod
is onderverdeeld in vier thema’s:
sport, cultuur, techniek en sociaalemotionele ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan de korfbalvereniging
die een clinic aanbiedt, een bedrijf

KOOS

dat jongeren wil laten kennismaken
met de techniek van zonnepanelen
of een kennismakingscursus dans,
schilderen of toneel. Het is belangrijk
dat het aanbod straks overzichtelijk
op de site staat en dat aanmelden
heel makkelijk gaat. Omdat de
doelgroep vrij breed is, hebben we
qua look and feel voor een stoere
uitstraling gekozen. Estrategy heeft
goed naar onze wensen geluisterd
en was tijdens het hele traject erg
flexibel.”

Kids Out Of School
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“Estrategy heeft goed naar
onze wensen geluisterd en
was tijdens het hele traject
erg flexibel.”
Aan de ene kant willen we dat
kinderen en jongeren hun talenten
tot bloei kunnen laten komen –
vandaar de naam. Maar dit is ook
een mooi platform voor clubs en
commerciële partijen om te laten
zien hoeveel er te doen is voor die
jeugd op Schouwen-Duiveland.
Estrategy had al ervaring met een
dergelijke website voor een andere
Zeeuwse gemeente. We lanceren dus
straks een site die z’n succes al heeft
bewezen. Nu maar duimen dat er
komend schooljaar veel vraag én
veel aanbod is!”

www.bloeisd.nl >











Tijdbesparend
Makkelijk in het gebruik
Online dus overal te gebruiken
Nauwkeurig plannen
Altijd actueel inzicht
Koppeling met betaalsysteem
Voor kleine en grote organisaties
Continue doorontwikkeling
Controle op beschikbaarheid
van medewerkers

Klantportaal

Online portal, inkoopportal, mijn-omgeving, serviceportaal, extranet...
Verschillende termen, maar ze betekenen vrijwel allemaal hetzelfde:
een beveiligde online omgeving waar gebruikers door middel van een
inlog, specifieke en gepersonaliseerde informatie kunnen inzien.
Het verschil zit met name in het doel en
de klantgroep en daarmee de gewenste
functionaliteit. Het klantportaal biedt
gepersonaliseerde informatie die niet
openbaar toegankelijk is door middel
van een inlog. Omdat het vaak om klantgerichte portalen gaat spreken wij graag
van klantportaal.
Door middel van een klantportaal deel
je op gemakkelijke wijze informatie,
kennis en documenten met de gebruikers van het portaal, zoals bijvoorbeeld
klanten, leveranciers, partners en/of
medewerkers. Zo kun je online zaken
regelen wanneer dit het beste uitkomt.

Een eigen klantportaal is een slimme oplossing voor organisaties die de volgende
stap in digitalisering en klantbeleving
willen zetten. Met een klantportaal staat
een organisatie immers 24/7 klaar voor
haar klanten.
Ook voor de organisatie zelf is een klantportaal voordelig: meer efficiency, meetbare productiviteit, inzicht in klantgedrag
en meer sturing op KPI’s. Verschillende
informatiestromen en processen worden
geïntegreerd in één centrale klantomgeving. Een goed klantportaal verhoogt de
klanttevredenheid, verbetert de service
en zorgt voor een betere klantrelatie.

Klantportaal
Het delen van informatie
met klanten en/of leveranciers

E-commerce portaal
gebruikers (B2B, B2C) bestellen
zelf producten en diensten

Mijn-omgeving
beveiligd portaal van (semi)
overheden

Inkoopportaal
van bestelling tot levering
online geregeld

Medewerkersportaal
werknemersfunctionaliteit
rondom het dienstverband

Clientportaal
inzien van dossiers en
ondersteunende functionaliteit

Intranetportaal
delen van documenten, kennis
en personeelsmededelingen

Leveranciersportaal
realtime inzicht in voorraad en
facturen met bestelfunctie

Business to business (B2B)

Business to consumer (B2C)

Wij bieden een klantportaal voor al

Rechtstreeks leveren aan de eindklant

je zakelijke klanten. Dit portaal is naar

door middel van een webshop of klant-

keuze in te richten bijvoorbeeld met

portaal? Géén probleem. Het portaal

specifieke bestellijsten en kortings-

kan meeschalen met jouw wensen en

staffel. Bied je klanten de mogelijkheid

ambities. Denk bijvoorbeeld aan het

aan om direct en online te bestellen;

beheren van meerdere shops, met

24 uur per dag, 7 dagen per week.

eigen identiteit vanuit één backoffice.

Dealerportaal
inzicht van bestellingen, dealerinformatie en voorraadbeheer

Download
whitepaper klantportaal >

Software oplossingen
Digitaliseer jouw organisatie

estrategy.nl/
software-oplossingen >

Waarom kiezen voor Estrategy?
 Software met toegevoegde waarde
 No nonsense aanpak
 Transparante werkwijze
 In house:
 Bedrijfskundig advies
 UX/UI designteam
 Ontwikkelteam
 Testteam
 Ontwikkelplatform

Estrategy levert slimme en gebruiksvriendelijke web- en softwareoplossingen. Een multidisciplinair team zorgt voor razendsnel
schakelen en naadloze integratie binnen jouw bedrijfsvoering.

 Eén aanspreekpunt voor support,
 beheer, doorontwikkeling
 Nederlandse- & Engelstalige helpdesk
 15+ jaar kennis en ervaring

Maatwerk software

Klantportaal

Intuïtieve bedrijfssoftware

Het gestructureerd delen van

toegesneden op de behoefte

informatie met klanten en/of

van je organisatie.

leveranciers.

 300+ projecten
 Strategische software partner

Welke kansen zie jij?
E-commerce software

Barcode labeling

Een bewezen platform voor

Estrategy is officieel partner van

schaalbare e-commerce oplossingen.

Nicelabel en Bartender software
voor professionele labels.

API koppelingen

EDI koppelingen

Software integratie door middel van

Estrategy is een deskundig

slimme backend koppelingen (API).

partner voor het realiseren

Estrategy werkt graag mee aan het
realiseren van de best passende
software oplossing die past bij jouw
organisatie. Vraag naar de mogelijkheden voor jouw organisatie.
Telefoon

: 088 - 0222 800

Email

: info@estrategy.nl

WhatsApp

: 06 - 2121 1948

van EDI integratie.

SSCC-label

ERP software

Estrategy beschikt over vele klant-

Modulair opgezette software

specifieke SSCC-labels en mocht

automatiseert en verbindt

dat niet zo zijn, dan maken wij ze!

bedrijfsprocessen.

Dashboards

Websites & apps

Kies voor een overzichtelijk

Wil je jezelf goed presenteren?

management dashboard met de

Ook online kun je maar één keer

belangrijkste prestatie indicatoren.

een eerste indruk maken.
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