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Hoe online ben jij?
Hoe zag jouw eerste helft van 2020 er uit?

tien vertegenwoordigers op de bank zitten,

kunnen dan ook alleen maar dankbaar zijn

Heel anders dan je je had voorgesteld

maar de bestellingen komen gewoon binnen.

voor het in ons gestelde vertrouwen. Soms

waarschijnlijk en een periode die we ons nog

Dankzij het klantportaal.’ In deze Update

gaat het om oplossingen voor e-commerce,

lang zullen herinneren. Van het ene op het

lees je in het kort hoe het met Estrategy is

scanning, urenregistratie, websites, apps en

andere moment werd thuiswerken de norm,

gegaan. Een enkel project is opgeschoven

helpen we onze relaties met erp-software,

mede mogelijk gemaakt door de techniek.

waar gelukkig nieuwe projecten voor in de

webapplicaties of maatwerksoftware. Jouw

Veel werkzaamheden konden daardoor vaak

plaats zijn gekomen. Op deze manier hebben

succes is de kroon op ons werk!

goed en netjes doorgang vinden. Zoals een

wij ons steentje bijgedragen aan de digitale

klant het onder woorden bracht: ‘ik heb

transformatie van zakelijk Nederland. We
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Nutricia Danone
pakt, terwijl je een ander product nodig
hebt. Verder wordt geregistreerd wanneer
het proefproduct is gemaakt, met welke
hoeveelheden en in welke tank. Tot
slot zijn de kosten daarvan inzichtelijk.”
Altijd actuele gegevens
Nutricia ondervindt tal van voordelen
van de software van Estrategy: “Eindelijk
heb ik inzicht in onze voorraad en ik krijg
automatisch een signaal als ik grondstoffen
moet bestellen. Zo grijpen we nooit meer
mis en bovendien kan ik precies nagaan
Efficiënt voorraad beheer bij Nutricia Danone

wie welk product uit de schappen heeft
gepakt. Omdat onze fabriek in Frankrijk

“Inzicht,
gebruiksgemak en
optimale service”
Je voorraad beheren in een Excelbestand…

inmiddels dezelfde 4FOOD ERP-software
grondstoffen die we gebruiken voor onze

heeft, kunnen we onderling eenvoudig

proefproducten kunnen traceren. Aan

grondstoffen uitwisselen – we hebben

Estrategy heb ik tot in detail al mijn

inzicht in elkaars systeem. De software

wensen verteld. Zij hebben daarop custom

is

made software voor ons ontwikkeld dat ik

makkelijk nieuwe functionaliteiten zijn in

heel

flexibel

ingericht,

waardoor

dat kan natuurlijk een stuk efficiënter!

in een testomgeving kon uitproberen. Alle

te bouwen.” Door de positieve ervaringen

Daarom ging de logistics coordinator van

functionaliteiten waren optimaal op ons

van Nutricia Research overweegt ook

Nutricia Research Pilot Plant in Utrecht

proces afgestemd. Zo staan nu de recepten

de fabriek in België over te stappen op

op zoek naar een alternatief. Via Google

van de proefproducten in het systeem en

de software van Estrategy. “Zij werken

vond hij Estrategy. Enthousiast vertelt

hebben alle producten barcodes die we

nu nog met SAP, dat veel ingewikkelder

hij met welke oplossing zij kwamen

scannen. Daardoor kunnen we nooit meer

is. Bovendien biedt Estrategy perfecte

en wat voor wereld van verschil dit

per ongeluk de verkeerde grondstof pakken

service: storingen of problemen worden

betekent voor alle 450 medewerkers.

of verkeerde hoeveelheden afwegen. Als

snel opgelost en de support-afdeling is

die een fractie afwijkt van het recept, wordt

goed bereikbaar. Bij aanvullende wensen

“Niet alleen voor de voorraad zocht ik

dat door het systeem niet geaccepteerd.

kan het systeem snel worden aangepast.

een beheersysteem, ook wilde ik de

Dat gebeurt ook als je per ongeluk suiker

Kortom, ik ben ontzettend tevreden!”

Mieke gaat digitaal
Mieke heeft onlangs de stap naar een online klantportaal
gezet. Dankzij het klantportaal kan ze haar tijd efficiënter
indelen en haar klanten beter helpen. Een klantportaal
biedt veel gemak: denk aan extra omzet, lagere orderkosten
en klantwaardering door gebruikersgemak. Dankzij de
modulaire opbouw kan het klantportaal helemaal naar jouw
wensen worden ingericht. Benieuwd hoe een klantportaal
jouw organisatie kan helpen?
Bekijk hier het verhaal van Mieke:
www.estrategy.nl/mieke
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Mobile-first & Google
Checklist
Controleer of je op de mobiele versie
van je site geen ongewenste robot meta
tags hebt staan waardoor de pagina niet
geïndexeerd kan worden.
Vermijd lazy loading van belangrijke
interactieve content (swipen, typen of
klikken).
Zorg ervoor dat je belangrijkste content
hetzelfde is op desktop en mobiel.
Zorg ervoor dat de resolutie van je
mobiele afbeeldingen niet te laag is, en

Agendeer maar
alvast: maart 2021,
de deadline voor
Google’s mobile-first
indexering

stap verder met de mobile first indexering.

voeg alt-teksten toe aan je afbeeldingen.

Dit betekent dat websites die niet mobiel
vriendelijk zijn, zakken in ranking binnen

Voorkom verschillende afbeelding url’s

Google. En dat wil je natuurlijk niet. Het

voor mobiel en desktop.

goede nieuws is dat veel websites al om
zijn naar mobile first. Google liet eerder

Zorg

Google heeft onlangs laten weten dat

dit jaar weten dat ‘70% van de websites

video’s op mobiel op een makkelijk

de mobile indexering in maart 2021

in onze zoekresultaten al mobile-first zijn.’

toegankelijke plaats staan, bijvoorbeeld

wordt

doorgevoerd.

Benut

deze

tijd

om je website of webshop tot in de
puntjes

mobielvriendelijk

te

maken.

ervoor

dat

afbeeldingen

en

bovenin op de pagina.
Heb je een compleet nieuwe site met
unieke content? Dan word je website al
automatisch beoordeeld en meegenomen

Mobile first
Maar

wat

in de mobile first index.
houdt

deze

mobile

first

Ben ik mobiel vriendelijk?
Mocht jouw site toch nog niet helemaal

indexering nu eigenlijk in? De kans is groot

Wil je weten of jouw website al is

mobile proof zijn, dan heb je dus tot maart

dat de meeste bezoekers je site openen

opgenomen in de mobile-first index?

2021 om hieraan te werken. In de checklist

met een smartphone. Door deze enorme

Controleer dan in je serverlogs welke

vind je de punten terug waar Google het

toename in mobiele bezoekers is het voor

Googlebot je website het vaakst crawlt.

meeste waarde aan hecht. Wij kunnen je

Google steeds belangrijker geworden dat

Is dit de mobiele variant? Dan is de kans

daar uiteraard mee helpen! Meer weten?

je een mobielvriendelijke website hebt.

groot dat je site naar de mobile-first index

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Vanaf maart 2021 gaat Google nog een

is gemigreerd.

Slabbekoorn Fruit
Slabbekoorn Fruit uit Kapelle teelt al meer dan 100 jaar appels
en peren op 70 hectare grond op drie locaties in Zeeland. Voor dit
mooie fruitteeltbedrijf mochten wij recent een website ontwerpen en
realiseren in drie verschillende talen. Achter de website zit een portaal
voor medewerkers waar zij informatie kunnen inzien en documenten
kunnen downloaden. www.slabbekoornfruit.nl
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Hoe veilig is
jouw software of
applicatie?
Je moet op de kwaliteit en veiligheid
van de software kunnen vertrouwen.
Daarom neemt het belang van het
testen van software toe.
Wij zien het als onze taak om
opdrachtgevers

Zonder API’s geen
digitale wereld

te

wijzen

op

de

mogelijke risico’s en te adviseren om
gebruik te maken van beschikbare
tools om software te testen en de
veiligheid van applicaties te vergroten.
Als minimale basis voor het testen van
bedrijfskritische applicaties adviseren
wij om zogenaamde vulnerability

De API is niet meer weg te denken uit

e-commerce platform. Of je e-commerce

scans met enige regelmaat uit te

onze digitale wereld. Een API (Application

platform met een voorraadbeheersysteem.

voeren.

Programming

Of

dat

Interface)

applicaties

met

zorgt

elkaar

ervoor
kunnen

koppel

meerdere

systemen

aan

elkaar - de mogelijkheden zijn eindeloos.

communiceren en zo gemakkelijk data aan

Meer weten?
www.estrategy.nl/software-testen

elkaar kunnen linken. Denk bijvoorbeeld

API-koppelingen, óók op maat

aan het boeken van een hotel via een

Estrategy heeft veel ervaring met het

boekingssite, de PostNL track & trace

implementeren

code die je van een webshop ontvangt of

koppelingen. Veel grote partijen bieden

van

bestaande

API-

een weer app op je smartphone: overal om

hun eigen API aan, denk bijvoorbeeld aan

je heen heb je met API’s te maken.

Bol.com of Mollie. Of heb je zelf een API die
gekoppeld moet worden? Geen probleem,

Systeemintegratie

we bespreken graag de mogelijkheden.

Maar wat kunnen wij met een API, zul
je nu denken. Eigenlijk alles! Een API

Wij hebben ervaring met onder andere:

zorgt ervoor dat verschillende applicaties

• Exact

• iDEAL

elkaar begrijpen. Hierdoor kunnen deze

• SAP

• Sisow

applicaties gemakkelijk data met elkaar

• Snelstart

• Mollie

uitwisselen en wordt dubbele data-invoer

• Sherpaan

• Mr Cash

overbodig. Combineer relevante data uit

• Coach view

• Ekomi

jouw eigen applicaties met die van externe

• Exchange

• Nicelabel

applicaties. Denk bijvoorbeeld aan een

• Post NL

• Amazon

koppeling tussen jouw ERP-systeem en

• Rabobank ATT

• Bol.com

COLOFON Estrategy realiseert internet- en software applicaties die bijdragen aan uw bedrijfsresultaat. De combinatie van marketing, design, bedrijfskundige kennis & techniek levert een
oplossing die u een voorsprong geeft op de concurrent. Deze uitgave van 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. Deze uitgave is met de grootste zorg samengesteld. Estrategy kan
echter niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat als gevolg van drukfouten of voor eventuele schade ten gevolge van gebruik van gegevens uit deze uitgave.
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