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Slimmer Organiseren: voorbij Het Nieuwe Werken
i-Concept is een van de initiatiefnemers achter
SlimmerOrganiseren.com, een netwerkgroep die
uitdagingen en oplossingen voor de flexibiliserende
arbeidsmarkt en moderne communicatiemiddelen
behandelt. Kennisuitwisseling vindt plaats via de website en
gratis workshops en gaat verder dan pure technische
aspecten. De focus ligt op de nieuwe informatie- en
communicatiewensen door de veranderende arbeidsmarkt
en flexibelere “sourcing” door organisaties. Neem contact op voor meer info.
Virtuele thuishaven voor Profsgroep
Profsgroep is dienstverlener op het gebied van personeel
en advies en bestaat uit werkmaatschappijen met diverse
specialismen. De medewerkers werken voor een belangrijk
deel op locatie bij de klant. Om toch effectief kennis te
kunnen delen en ervaringen uit te wisselen en de
bedrijfsidentiteit te versterken, is i-Concept gevraagd een
portal te bouwen die in deze behoefte voorziet en nu alle
collega’s optimaal met elkaar verbindt.
Nieuw intranet voor Sanitas Thuiszorg
Sanitas Thuiszorg BV koos voor een solide software suite
die de basis zou vormen voor haar intranet. i-Concept
implementeerde de PortalCMS Standaard editie, die zich
kenmerkt door de ruim aanwezige basisvoorzieningen.
Gemiddeld worden door deze oplossing 95% van de
wensen van klanten afgedekt. De combinatie van deze
portal oplossing met een lage Total Cost of Ownership en
zeer korte doorlooptijd vormde de winnende combinatie.
Kennismanagementportal voor The Ticket Enterprise
The Ticket Enterprise, specialist in het online aanbieden van
kaartjes voor evenementen als Formule 1 en World
Superbike,verzorgt haar kennismanagement met een portal
geleverd door i-Concept. Kennis van circuits wereldwijd en
van de verkoopkanalen is essentieel voor een vlekkeloze
verkoop van tickets. De door i-Concept geleverde portal
bleek een uitstekende match qua functionaliteit, prijs en
kwaliteit. Daarnaast overtuigde i-Concept met een snelle
doorlooptijd van aanvraag tot volledige oplevering.
Staalmarkt consolideert websites en intranet
Staalmarkt, groothandel en service center in metalen,
kiest voor een portal van i-Concept voor het beheer van
haar websites en intranet voor alle 11 vestigingen in
Nederland. i-Concept adviseerde één centrale portal en
implementeert de software oplossing die zich kenmerkt
door een uitgebalanceerde feature set en de mogelijkheden
om backoffice applicaties te integreren en cloud storage toe
te voegen op elk gewenst moment.
Application Streaming en Cloud Storage
Virtualisatie van servers en desktops heeft de efficiency en
beheersbaarheid enorm doen toenemen. Multinationals
transformeren inmiddels hun hele datacenter richting cloud
infrastructure. Voor organisaties zonder miljoenenbudget is
application streaming in combinatie met cloud storage de
oplossing. Standaard- en maatwerksoftware worden
voorgeconfigureerd ingepakt en als object naar de
gebruiker getransporteerd op het benodigde moment.
Geen installatieproblemen, geen virusgevaar en besparingen tot 50% op
licenties. Vraag een demo aan van de gepatenteerde Application Jukebox in
combinatie met onze Cloud Storage oplossing.

Eindelijk, de hele organisatie online
Bedankt Apple, Google, Linkedin,
Facebook, Twitter en alle overige
bedrijven die social media tools of
software as a service leveren. Door jullie
slaagde de online revolutie in het
afgelopen jaar pas echt! Twitterende
scholieren, huisvrouwen op Facebook,
Flickerende sportverenigingen, opa's en
oma's met de Ipad op Skype en zelfs de
iets mindere carrièretijgers hebben nu
een Linkedin account.
Internet is de gewoonste zaak
De algehele perceptie over internet is
veranderd. Het is helemaal niet zo
complex meer als het ooit leek. Dat
helpt ook professionele besluitvormers
bij hun online plannen. Zij weten exact
wat ze willen en vragen om degelijk
gefundeerde offertes. Handige
ondernemers uit het kleinere middenen kleinbedrijf, met beperkt budget voor
ICT, marketing en communicatie,
kunnen nu met Google tools zelf hun
weblog en webshop assembleren en
wedijveren met multinationals via
zelfgemaakte Google Adwords
advertenties. Voorwaarde daarbij is dat
de ondernemer zich zelf verdiept in de
benodigde materie, maar dat is
inmiddels haalbaar. Sommige
internetprofessionals zien dit alles met
lede ogen aan en voelen zich soms
ontmaskerd of gedegradeerd. Hun
klanten worden kritischer, mondiger en
vragen echt waarde voor hun geld.
Geïntegreerde aanpak
De professionals bij i-Concept ervaren
deze ontwikkelingen juist met groot
enthousiasme omdat klanten niet meer
overtuigd hoeven te worden van de
meerwaarde die een geïntegreerde
aanpak voor website, intranet en backoffice software oplevert. Men vraagt nu
zelf om één portaal waar de
medewerker toegang krijgt via elk
gewenst apparaat en tot alle relevante
toepassingen, databanken en
documenten. Om nog betere
oplossingen te kunnen bieden zijn wij
nieuwe technologiepartnerships
aangegaan, onder andere voor Cloud
Storage en Application streaming. Zie
verder in deze nieuwsbrief.
De toekomst ligt in de integratie van het
beste van de cloud en het beste van
marktleidende bedrijfsapplicaties,
geïntegreerd binnen één portal, in een
plaats-, tijd- en apparaatonafhankelijke
werkplek.
i-Concept profileert zich al jaren met
innovatie van en integratie in webbased
software oplossingen en helpt u graag
bij het realiseren van uw ambities.
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i-Concept is sinds 1997 implementatiepartner van bedrijf en overheid voor
pragmatische en laagdrempelige internettechnologie en software. Intranet
en Portal vormen daarbij de universele entree voor beheer van websites,
agenda’s, relaties, documenten en bedrijfsspecifieke informatiesystemen.
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