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Maatwerk software
Geen organisatie is hetzelfde. 
En dus komen standaard soft-
wareoplossingen vaak tekort. 
Althans, wanneer je je klanten 
graag optimaal bedient. Daarom 
bieden wij intuïtieve bedrijfssoft-
ware toegesneden op de behoefte 
van je organisatie. 

Wij leveren slimme en 
gebruiksvriendelijke web 
en software-oplossingen. 
Een multidisciplinair team 
zorgt voor razendsnel 
schakelen en naadloze 
integratie binnen jouw
bedrijfsvoering.

API koppelingen
Om software systemen zoals 
apps, webshops, ERP, market-
places, WMS etc. te kunnen 
koppelen is een slimme backend 
koppeling (API) vereist. Estrategy 
heeft standaard de beschikking 
over veel API koppelingen of 
ontwikkelt er een naar jouw wens.

Delphi software
Estrategy is de juiste part-
ner óók voor onderhoud en 
doorontwikkeling van Delphi 
software applicaties.

C# Ontwikkeling
Wij ontwikkelen maatwerk 
software, bedrijfskritische 
systemen, die onze klanten 
succesvol maakt. Met inmiddels 
ruim 15 jaar software develop-
ment ervaring en een team van 
vakmensen in Nederland.

Software testen 
Voor bedrijfskritische software 
applicaties is het van belang 
om zekerheid te hebben over 
de veiligheid van de ontwikkel, 
beheer en live omgeving. Wij 
bieden een software test-
omgeving voor eigen applicaties 
of die van derden.

E-commerce software
Wij realiseren al decennia 
succesvolle webshops. 
Een bewezen platform én 
mensen met kennis van 
e-commerce. We gaan voor 
de hoogste kwaliteit en het 
beste resultaat.

Klantportaal
Het gestructureerd delen van 
informatie in de supply chain 
met klanten en/of leveranciers 
levert tijdsbesparing, kosten-
reductie, klanttevredenheid en 
hogere orderwaardes.

Software-
oplossingen 
Digitaliseer jouw organisatie



Barcode labeling
Estrategy is officieel partner van 
Nicelabel en Bartender software 
voor professionele labels die 
voldoen aan alle wettelijke en 
vormtechnische eisen.  
Wij helpen je graag op weg naar 
de best passende labeloplossing.

EDI koppelingen
Voor samenwerking met retail- 
organisaties zijn EDI koppelin-
gen vaak een vereiste. Estrat-
egy is een deskundige partner 
voor het realiseren van EDI 
koppelingen, zo heb jij geen 
omkijken naar de EDI integratie.

Rechtspraak software
Estrategy is gespecialiseerd 
in software koppelingen met 
Rechtspraak software,  
o.a. voor bewindvoering  
en advocaten.

Websites & apps
Wil je jezelf goed presenteren? 
Ook online kun je maar één 
keer een eerste indruk maken. 
Belangrijk dus om dit goed aan 
te pakken. Wij helpen je op weg 
naar online succes!

ERP software
Estrategy is leverancier van 
4FOOD ERP software. Modulair 
opgezette software ontwikkelt 
door experts in de voedingsin-
dustrie. Voorzien van eenvoudi-
ge integratie voor bedrijfseigen 
zaken.

Dashboards
Hoe zijn de prestaties van jouw 
organisatie? Om daar een goed 
beeld van te krijgen kiezen 
steeds meer organisaties voor 
een overzichtelijk management 
dashboard waarop de belang- 
rijkste prestatie indicatoren  
zijn terug te vinden.

SSCC-label
Wordt er door de klant gevraagd 
om een SSCC label?  
Estrategy helpt je verder.  
Wij beschikken over vele klant-
specifieke SSCC-labels en mocht 
dat onverhoopt niet zo zijn, dan 
maken wij ze!

Barcode scanning
Met behulp van barcode- 
scanning worden bedrijfs- 
processen transparanter,  
eenvoudiger, makkelijker  
overdraagbaar en worden  
foutkansen gereduceerd.  
Voor iedere situatie een  
passende oplossing.



√ Senior ontwikkelteam
√ Eigen bedrijfskundig adviseur
√ Eigen designers
√ Eigen ontwikkelteam
√ Eigen testteam
√ Eigen ontwikkelplatform
√ Bedreven in grote en kleine
   projecten
√ No nonsense
√ Verstand van zaken

√ Meer dan 15 jaar ervaring
√ Binnen 2 tot 4 weken 
 operationeel
√ Vast aanspreekpunt
√ Geen kosten vooraf
√ Onder Nederlandse recht
√ Volledig transparant prijs model
√ Transparante werkwijze
√ Klantgericht
√  Ervaring + 300 projecten

Waarom kiezen voor Estrategy?

estrategy.nl  

De beste oplossing
Onze mensen zijn technisch, mee-
denkend, creatief en altijd op zoek 
naar de beste oplossing voor jouw 
probleem.

Structuur
We houden van structuur en overzicht. 
We inventariseren wensen en maken 
een duidelijk projectplan.

Gebruikersgemak
Onze usability experts worden in het 
project betrokken. Zo wordt de appli-
catie een plezier om mee te werken.

Oplevering
Ondersteuning of uitbreiding nodig? 
Na oplevering zit onze supportafdeling 
altijd gereed om je verder te helpen.

Estrategy, wérkt voor jou!

Ontwikkeling
We stellen het ideale team voor je
samen waarbij alle expertises samen-
komen om zo een optimaal resultaat 
te bereiken.

Heldere communicatie
Helder en duidelijk communiceren, dat 
is wat we doen. Door korte lijnen en snel 
schakelen, voorkomen wij onnodig ruis 
op de lijn.

3. Ontwikkeling
Na jouw goedkeuring gaat ons team 
aan de slag met het ontwikkelen. 
Onze developers kiezen op basis 
van jouw doel de meest passende 
techniek. De voorlopige versie wordt 
aan je gepresenteerd en waar nodig 
bijgesteld. Zo bereiken we samen 
het beste eindresultaat. 

We houden van heldere communicatie 
en een intensieve samenwerking!

4. Support en onderhoud
Na de implementatie geven wij een 
training zodat elke gebruiker op de 
hoogte is van de werking en 
mogelijkheden van de software. 
Uiteraard leveren we ook onderhoud 
en support zodat de software altijd 
up-to-date blijft. 

Onze kernwaarden

Onze werkwijze
1. Inventarisatie
In de eerste fase gaan we uitgebreid 
met je in gesprek om alle ideeën, 
wensen en eisen door te nemen. 
We bespreken de omvang van het 
project, het budget en de beoogde 
gebruikerservaring. We denken 
kritisch met je mee over een mogelijke 
oplossingsrichting.

2. Voorstel en offerte
Aan de hand van het gesprek gaan wij 
aan de slag met de uitwerking van het 
projectplan, een functioneel plan en 
user design. We beschrijven gedetail-
leerd hoe wij denken dat de software 
jou kan helpen bij het behalen van je 
doelen. Uiteraard nemen we in het 
projectplan ook een offerte op zodat 
je direct een beeld krijgt van de te 
verwachten kosten. 
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