
  

 
Portal voor beveiliging van PDA en Smartphone 
Dagelijks laten honderden mensen hun PDA, smartphone of 
USB-stick achter in trein, taxi of huurauto. Een zeer populair 
onderwerp in de media, zeker als er vertrouwelijke informatie 
van publieke en bekende organisaties op straat terecht komt.  
i-Concept ontwikkelde voor VeiligMobiel.com de 
portaaltechnologie waarmee organisaties van MKB tot 
multinational de beveiliging van hun mobiele apparaten kunnen organiseren. 
PDA’s en smartphones worden voorzien van een ‘shield’ dat bij verlies of 
diefstal op afstand via de portal geactiveerd kan worden en dus beschermt 
tegen misbruik. Er is inmiddels een aantal pilotprojecten succesvol afgerond, 
onder meer bij leden van de Tweede Kamer en enkele grote telecom providers.  
 
 
i-Concept bouwt intranet voor verzekeraar TVM  
Liefhebbers van de schaats- en wielersport zullen de 
groenzwarte tinten direct herkennen. In diezelfde kleuren 
ontwikkelt i-Concept het nieuwe intranet voor de Hoogeveense 
verzekeraar TVM. Vanwaar de keuze voor i-Concept? Positief 
opvallend was volgens TVM het feit dat er reeds in de eerste 
presentaties al voor een groot deel getoond kon worden hoe de applicatie eruit 
zou gaan zien. “De meeste functies waren direct al in de TVM demo 
beschikbaar. Zelfs in de vormgeving was al voorzien. Omdat wij snel concreet 
wilden worden gaf dit veel vertrouwen dat i-Concept kon leveren wat wij 
wilden, op tijd en binnen het vastgestelde budget”. Een bijzonder onderdeel in 
het project is een zogenaamde single logon voorziening, waarmee gebruikers 
na het opstarten van hun computer in principe automatisch doorgeleid worden 
naar het intranet met geïntegreerde legacy applicaties. 
  
 
Strategische waarde van een alumniportal  
Mocht u denken dat alleen universiteiten en hogescholen 
alumnibeleid hebben, dan vergist u zich. Ook bedrijven 
stimuleren medewerkers om contact te houden met excollega’s 
en wetenswaardigheden uit te wisselen over vakgebied en 
(ex)werkgever. Gebeurde dit voorheen vooral via netwerk-
borrels en events door de HR-afdeling, tegenwoordig wordt ook hier succesvol 
portaaltechnologie toegepast. Het werkt simpel en effectief. De organisatie 
nodigt (ex)medewerkers vrijblijvend uit om in de alumniportal te registreren, 
waarna er op diverse momenten in de toekomst kansen ontstaan om de 
banden weer aan te halen. Dat kan uitmonden in een hernieuwd arbeids-
contract, maar ook in een nieuwe klant- of leverancierrelatie. Meer bewijzen 
van strategische waarde vindt u op www.alumniportal.eu, waar u vrijblijvend 
uw eigen alumniportal kunt opzetten. 
 
 
Sharepoint server voor documentbeheer 
Sharepoint van Microsoft is een interessante oplossing voor het 
delen van, samenwerken aan en beheren van documenten. 
Speciaal voor deze doeleinden werkt i-Concept aan een 
geruisloze integratie met het eigen raamwerk i-Engine. Klanten 
kunnen zo profiteren van het moois van meerdere werelden. 
Sterke Office-integratie en optimale flexibiliteit in design,  
functionaliteit en bijhorende lage Total Cost of Ownership.  
 
 
Carrièrenetwerk eWorkers.nl 
Begin maart onthulde i-Concept carrièrenetwerksite 
eWorkers.nl. Het eWorkers netwerk telt inmiddels duizenden 
werkende en (nog) niet werkende leden uit bedrijfsleven en 
overheid, met specialismen als ICT, Finance, HR, Legal of 
Sales. Deelname kost niets en kan snel veel opleveren: van 
interessante nieuwe contacten en opdrachten tot een onverwachte 
carrièremove. eWorkers.nl past in de huidige trend van web 2.0, sociale 
netwerken en user generated content. Het belangrijkste voordeel van eWorkers 
ten opzichte van een individualistisch ingestelde jobsite is wellicht het feit dat 
eWorkers.nl de passieve kandidaat benaderbaar maakt en dat is welkom in de 
krappe arbeidsmarkt van tegenwoordig. 
 
 

Suites vs. Best-of-Breed  
 
Nee, dit gaat niet over de beste 
bruidsuites. Deze titel verwoordt 
de al jaren durende discussie 
over voor- en nadelen van 
enerzijds de software Suite, 
standaard bedrijfssoftwarepak-
ketten zoals Exact en anderzijds 
Best-of-Breed, maatwerk voor 
bijvoorbeeld een bedrijfstak.  
 
In het algemeen wordt gezegd 
dat een Suite veel kan, maar 
nooit echt wat je wilt en dat Best-
of-Breed software voor het 
specifieke toepassingsgebied wel 
voldoet, maar moeizaam aansluit 
op je andere kantoorsoftware.  
 
In welk vakje hoort i-Engine?  
In feite in beide. Het biedt als 
Suite turn-key functionaliteit 
zoals intranet, CMS, CRM en e-
learning. Maar het biedt als 
applicatieraamwerk ook de 
flexibiliteit om specifieke Best-of-
Breed software te ‘embedden’. 
De groeiende populariteit van 
van SOA (Service Oriented 
Architecture) die wij al een tijdje 
toepassen in i-Engine, heeft onze 
propositie alleen maar versterkt. 
In de praktijk zien we dat 
bijvoorbeeld terug in de recente 
inbedding van specifieke  
Business Intelligence applicaties 
in i-Engine.  
 
Ik kan me voorstellen dat dit bij 
sommigen vragen oproept. 
 
Daarom en in het kader van ons 
10-jarig bestaan, organiseren wij 
het gratis seminar “Intranet en 
Corporate Portal” in Congres-
centrum Lommerrijk in Rotter-
dam op 17 april. Tijdens het 
seminar wordt helder en duidelijk 
uiteengezet hoe de moderne 
organisatie een intranet en een 
corporate portal inzet om 
medewerkers, klanten en 
leveranciers op flexibele wijze 
persoonlijke toegang te geven tot 
relevante bedrijfsinformatie en 
toepassingen. 
 
Praktijkvoorbeelden zullen 
worden toegelicht door sprekers 
uit de woning- en opleidings-
branche en uiteraard komt 
bovenstaande materie ruim aan 
bod. We zien uit naar uw komst.   
 
Albert F.J. Bausch 
algemeen directeur 
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Nieuwsbrief Jaargang 10, Voorjaar 2007 

i-Concept biedt pragmatische en laagdrempelige internetdiensten en applicaties voor bedrijf en 
overheid en zet intranet en corporate portal in als universele toegangspoort tot het beheer van 
websites, agenda´s, relaties, documenten en bedrijfsspecifieke informatiesystemen. De focus is 
helder: nuttige toepassingen in betrouwbare technologie. 

 
 

 

  


