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Useful webtools, solid technology
Er is in de afgelopen 10 jaar veel gebeurd. De
opkomst van het Internet heeft het bedrijfsleven
behoorlijk veranderd. In eerste instantie leek ‘the sky
the limit’ en werden zwakke business plannen te
eenvoudig met startkapitaal beloond.
Na enkele opeenvolgende schiftingen kunnen de
overgebleven sterke partijen momenteel hun energie
besteden
aan
concepten,
technologie
en
toepassingen die er wel toe doen.
i-Concept is zo'n sterke partij, die als pionier
betrokken is geweest bij vele nieuwe internettoepassingen zoals e-recruitment en e-learning.
De i-Conceptadviseur blijkt de sparringspartner bij
uitstek om internetbeleid te optimaliseren en om te
zetten in effectieve applicaties. Omdat onze
pragmatische no-nonsense benadering en de
betrouwbaarheid van onze technologie ook steeds
meer buiten onze landsgrenzen worden gewaardeerd, werd een nieuwe passende pay-off
onvermijdelijk. Met een bekende gloeilampenfabriek
uit het zuiden als inspirator zijn we erin geslaagd om
het kort en krachtig te houden. Dat kan ik met trots
ook over onze nieuwsbrief nieuwe stijl zeggen.

Basisonderwijs blij met ABC primair
In septemer 2004 lanceerden i-Concept en partner
eWebs het volledig webgebaseerde leerlingvolgsysteem www.ABCprimair.nl. Dit gebruikersvriendelijke en onderhoudsarme systeem biedt bovenschoolse managers gedetailleerde analysefuncties
en rapportages waarmee de prestaties van scholen,
groepen en individuele leerlingen kunnen worden
gemeten. Deze specifieke informatiebehoefte is
ontstaan door politieke besluitvorming. Met ABC
primair krijgen ook leerkrachten, remedial teachers
en ouders voor hun ogen bestemde informatie. De
eerste aangesloten scholen zijn zeer enthousiast.

De <taalknobbel/> van i-Engine
Hèt intranet- en webapplicatieplatform wordt uitgebreid met meertaligheid
van de interface en nieuwe XML-functionaliteit voor gegevensuitwisseling.
Verbeteren van functionaliteit en “usability” stond al
op onze dagelijkse agenda. Met de succesvolle
oplevering van enkele multinationale projecten hebben
de ontwikkelaars van i-Engine in 2004 extra wind in de
zeilen gekregen.
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Do You Parlez Espagnol
De kennismanagement en e-learning modules waren al in
2002 vertaald naar de Engelse, Duitse en Spaanse taal. In
de nieuwe versie van i-Engine zullen internationale
klanten hun voorkeurstaal voor de gebruikersomgeving
van bijna alle modules kunnen kiezen.

Skypen via Siemens GigaSet
In samenwerking met Skype presenteert Siemens
gratis bellen en messaging over internet met de
draadloze huistelefoon. Omdat de Gigaset-handset
wordt gebruikt als afstandsbediening van de PC is
het zelfs mogelijk om internet radio en MP3 te
luisteren via de handsfree stand van de handset.

XML, de taal der uitwisseling
Betrouwbare
gegevensuitwisseling
met
externe
databanken en informatiesystemen is belangrijk in iEngine. In het relatiebeheer kan nu al gesynchroniseerd
worden met bijvoorbeeld debiteurgegevens uit de externe
boekhouding. Ook e-learning content kan al via XML naar
andere leersystemen overgeheveld worden. Sinds kort
kunnen ook nieuwsberichten uit i-Engine automatisch in
RSS/XML formaat worden gegenereerd, waardoor klanten
hun eigen “corporate news channel” krijgen. i-Concept
werkt in een Europees consortium mee aan meer
toegankelijke EDI-tools voor het MKB. In 2005 worden
de eerste concrete resultaten in i-Engine zichtbaar.

Vanaf 2005 verplichte electronische aangifte
Vanaf januari 2005 zijn bedrijven verplicht hun
aangiften BTW, LB, IC en VpB via het beveiligde
onderdeel van www.belastingdienst.nl te doen. De
Belastingdienst heeft alle benodigde toegangscodes
inmiddels per brief verzonden. Het is overigens
alweer 10 jaar geleden dat Bausch Datacom de
electronische aangifte inkomstenbelasting via
modem en telefoonlijn ontwikkelde.
Holland Innovation brengt de boel in beweging
Op 17 november a.s. wordt in de Rotterdamse Van
Nelle Ontwerpfabriek een groot evenement voor
innovatief en ondernemend Nederland georganiseerd. De ID-NL Jaarprijs, de Beurs Startech en het
Kennisfestival worden samengesmeed tot één grote
inspirerende happening.

i-Concept biedt pragmatische en laagdrempelige internetdiensten en –applicaties voor bedrijf en overheid en zet
het intranet in als universele toegangspoort tot het beheer
van websites, agenda´s, relaties, documenten en bedrijfsspecifieke informatiesystemen.
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i-Engine CMS blijft favoriet
Alom waardering voor de nieuwe
toegevoegde functionaliteit in i-Engine.
Toch blijkt uit reacties van onze klanten
dat de content-management tools voor
websitebeheer verreweg favoriet blijven.
Niet alleen uit financieel oogpunt
waardeert men de mogelijkheid om
laagdrempelig te kunnen starten met een
eenvoudige website (al voor € 50 per
maand). Ook het gebruikersgemak en de
inmiddels bewezen effectiviteit van de
optimalisatie voor zoekmachines scoren
hoog. Daar zijn we uiteraard blij mee,
want na de laagdrempelige kennismaking
met de CMS modules blijkt de weg
geplaveid voor meer geavanceerde
modules van i-Engine.
Actuele i-Engine CMS referenties:
Novogen.com
Robberts.nl
Sargasopleidingen.nl
Technogym.nl

Een agent die voor je werkt
De ontwikkeling van onze software agent technologie is
dusdanig gevorderd, dat deze al succesvol wordt ingezet
bij het beheer van vacatures en CV´s voor klanten. Er
wordt nu gewerkt aan een agent die verouderde
contactgegevens opspoort en verbetert. Uiteraard leidt dit
tot enorme besparingen.

Nooit meer foto’s inplakken
Sinds een maand biedt i-Engine haar gebruikers de
functionaliteit van Albumservice.com. Hiermee kunnen
gebruikers hun losse digitale foto´s snel en makkelijk in
hun eigen fotoalbum of catalogus laten afdrukken en
thuisbezorgen. De foto’s worden op hoge kwaliteit
afgedrukt en de albums kunnen in verschillende formaten
en uitvoeringen (al vanaf euro 15,95 exclusief
verzendkosten) worden geleverd.

