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Digital workplace apps en productivity 

tools voor web en smartphone in eigen 

huisstijl en op maat.PortalCMS  wordt low-code platform 

met hybride smartphone app

voor efficiënte digitalisering
Adoptie

Services Oriented Architecture,

Virtualisatie en Cloud Computing
Meertaligheid vanwege

multinationale klanten

Technologieraamwerk PortalCMS

voor social intranet, kennisbeheer,

CMS, CRM en e-learningOpzet EU activiteiten voor 

technologiebedrijven uit VS 

Klanten als ministeries van EZ en 

OC&W, KPN, ROC Albeda College

Oprichting i-Concept na verkoop

familiebedrijf Bausch Datacom1997

Al 25+ jaar digitale tools op maat
die je werk en leven makkelijker maken



Digitale tools bij kennisintensieve klanten wereldwijd



Low-code Platform met unieke keuzevrijheid

Slimme Oplossingen voor de Digitale Werkplek



Mogelijkheden en belangrijkste functionaliteit

• Gebruikersbeheer (authenticatie en autorisatie) met import vanuit Excel of koppeling aan Active Directory.

• Autonome teams per (staf)afdeling, bedrijfsunit, productgroep, vestiging, klas, etc.

• Bestandsbeheer (documenten, afbeeldingen, media, evt gekoppeld aan Sharepoint Onedrive en Google drive).

• Fotopresentaties direct automatisch genereren vanuit bestandsbeheer.

• Zoeken en vinden van diverse inhoudstypes ook in documentinhoud, overzichtelijk gerangschikt per type. 

• Agenda met uitnodigingen, bevestigingen, terugkerende events (roosters) en maandplanning.

• Slimme formulieren met geavanceerde beheermodule om zelf workflows te maken.

• Content met reactiemogelijkheid, e-mail- en pushnotificatie, (ont)volgen, “liken” en leesbevestiging.

• Intern berichtensysteem met team chat, personal chat en notificatie bij ongelezen berichten.

• Nieuwsbrieven en digests (automatisch verstuurd activiteitenverslag per dag, week of maand).

• Contactlijst met profiel en pasfoto, ook via firewall direct als adresboek beschikbaar in smartphone app.

• Widgets zoals “Nieuwste Kennisbijdragen”, “Nieuws uit mijn teams”, “Op de agenda”, “Verjaardagen”, etc.

• Timeline view met filteropties en “scrollen” naar verleden en toekomst.

• API  module voor koppelingen met 3rd party systemen, o.a. Mailchimp, Paypal, Microsoft365 , Exact online, AFAS. 

• Koppelingen met bestaande en nieuwe (maatwerk) web apps via Single Sign On.



Keuzemenu met functionaliteit per portal, team en user



Portal en team management tools en API koppelingen

+

Diverse API koppelingen



36+ direct beschikbare digitale tools

+



Sociaal Intranet met Kennisbank en App
Verbeter de zelfredzaamheid en professionaliteit van medewerkers, 
stimuleer betrokkenheid en interactie, verminder e-mailgebruik en  
bied informatie en tools op maat die het werk efficiënter en aangenamer maken.



Kennisbank gekoppeld aan Academy 
met e-learning via mobile app



Flexibel applicaties op maat inrichten
zoals Verlofadministratie



Flexibel schermen naar eigen smaak ontwerpen



Extra timeline view



Extra Android en iPhone mobile app



Onze Aanpak: in 6 fases van Start tot Finish

Opzet project server 

en portal

Ontwerp en 

Configuratie

Maatwerk en 

Verbeteringen

Testen en 

handleidingen
Lancering en 

terugkoppeling

Evaluatie en 

agile uitbreiden



Kostenindicatie
Deze kostenindicatie betreft een voorbeeld van een doorsnee selfservice portaal.



SLA en Staffelprijzen
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Aantal gebruikers

Tarief teruglopend tot slechts €1,- per gebruiker per jaar!

Response Time bij support en incidenten: kantoortijden binnen 4 uur, doorgaans direct

Stand-by support o.b.v. urenstrippenkaart op afroep en tijdsverantwoording achteraf

Geen initiële softwarelicentie maar transparante methode van kostenberekening gerelateerd aan intensiteit van gebruik. 



Vragen?

salessupport@i-concept.nl
+31 (0)10 4139444 

www.iconcept.nl
www.portalcms.nl

✓ Plan van Aanpak Sociaal Intranet
✓ Kennisbank en Mobile App
✓ Digitalisering Quick Wins
✓ De 10 beste intranets van 2022

Handige extra’s aanvragen?
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