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i-Concept wenst u gezellige feestdagen en een gelukkig 2013
Het jaar van de draak, bijna de Elfstedentocht, het
vermakelijke EK voetbal en de London Olympics, de redding
van Griekenland, de Facebook beursgang, de veilige
terugkeer van astronaut Kuipers, de astronautische
parachutesprong van Baumgartner, Kabinet Rutte 2, de
Iphone 5, de herverkiezing van Obama.....2012 is bijna
voorbij. Met enthousiasme en optimisme wordt 2013 vast nog
mooier. Fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en
succesvol nieuwjaar gewenst.
Nspyre succesvol met Social Dashboard in crossmediale campagnes
Voor crossmediale campagnes en interne personeelsbinding
zet technisch automatiseerder Nspyre succesvol PortalCMS
Social Dashboard in. De campagnes op BNR radio, Google
Adwords en diverse social media versterken elkaar en
bewijzen zich als effectief middel om doelgroepen te
bereiken, te activeren en te binden. Het Social Dashboard
versterkt dit doordat actuele boodschappen vanuit 1 scherm
snel en effectief verspreid worden onder een groter publiek
via verschillende social media. De medewerkers zijn cocreator van de website wat tegelijkertijd de onderlinge binding
bevordert.
Award winner Hyperoffice komt naar Nederland
Het meermaals bekroonde Amerikaanse softwarebedrijf
Hyperoffice ontwikkelt innovatieve cloudsoftware oplossingen.
Sinds oktober 2012 kunnen klanten van i-Concept hun dure
en complexe Microsoft Office omgeving verruilen voor het
kosteneffectieve alternatief Hyperoffice. Hiermee brengen we
niet alleen de standaard office functies op uw computers,
tablets en smartphones, maar kunnen we flexibel en efficient
uitbouwen met maatwerk backoffice toepassingen voor uw
intranet en website.
Responsive Web Design en Twitter Bootstrap
Moderne websites passen zich aan de bezoekers aan. Wordt
de site bekeken op een 24 inch beeldscherm, dan gaan alle
grafische trukendozen open met bewegende banners en
grote menuknoppen. Voor bezoeken via een smartphone
wordt de compacte snelle variant getoond.

Van der Linden Groep en Actemium zetten in op PortalCMS
Van der Linden Groep en Actemium (onderdeel van VINCI
energies) kiezen samen voor intranets op basis van
PortalCMS. De twee zusterbedrijven geven hiermee
uitdrukking aan de behoefte om meer aan interne binding en
kennisdeling te doen voor hun 200+ medewerkers. PortalCMS
geeft hen de mogelijkheid om nieuws, blogs, bestanden,
profielen en digitale handboeken te beheren en intern te
ontsluiten.

Nieuwe partnerships
In 2012 sloten wij
partnerovereenkomsten met drie zeer
spraakmakende en innovatieve
Amerikaanse softwarebedrijven.
Allereerst met Numecent, de uitvinder
van cloudpaging en houder van een
groot aantal patenten op application
streaming technologie. In oktober
werden wij de Benelux partner van
Hyperoffice, de award winnende luis in
de pels van Microsoft Office 365 en
Google apps. De derde partner is dé
uitdager van Facebook. Zij beschikken
over een transparant zakenmodel voor
social media waar de wereld anno nu
naar snakt. Hierover meer in het nieuwe
jaar.
Nieuwe website
Onlangs hebben wij onze website
aangepast aan de uitdagingen van deze
tijd. Een groeiend aanbod aan
webbrowsers en apparaten, waaronder
steeds meer tablets en smart phones
stelt nieuwe eisen aan websites. Het
content management doen we
onverminderd met PortalCMS Enterprise
software. We genieten daarbij van het
gemak en de voordelen van ons social
dashboard, onze mobile apps en de
integratie-opties met online systemen.
We kozen voor een responsive
webdesign en lieten ons daarbij
inspireren door het zogenaamde
Bootstrap raamwerk. Lees hierover meer
in het artikel in deze nieuwsbrief.
Nieuwe propositie
i-Concept bestaat ruim 15 jaar en
behoort tot de meest ervaren full service
internetbureaus van Nederland. Onze
trouwe klanten weten onze service en
het spontane meedenken al net zo lang
te waarderen. In ons aanstaande 16e
jaar vernieuwen wij onze propositie
verder met het aanbieden van een
volledig gratis intranet oplossing
inclusief mobile app voor Android en
iOS.
Een hoop nieuwtjes zo vlak voor het
begin van het nieuwe jaar. Namens het
i-Concept team wens ik u gezellige
feestdagen en een gelukkig en succesvol
2013.
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ISW Scholengemeenschap upgrade naar Enterprise
ISW scholengemeenschap heeft de afgelopen jaren de eigen
website en die van haar zes vestigingen beheerd met de
standaard versie van PortalCMS. Recent is een nieuwe
huisstijl in gebruik genomen en vervolgens doorgevoerd in de
website. Om het ISW in de toekomst te kunnen laten
profiteren van de uitgebreide mogelijkheden van de
Enterprise versie van PortalCMS is daarom gekozen om
naast de update van de website het CMS en het intranet ook
te vernieuwen.

i-Concept is full-service internetbureau
sinds 1997 en daarmee de meest
ervaren en solide partner bij uw
internet- en softwareplannen. Met een
R&D focus op de modernste software
voor portal, CMS, intranet, CRM en elearning en een scherp oog voor prijs en
kwaliteit onderhouden wij duurzame
klantrelaties met onderwijs, overheid en
bedrijfsleven.

