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Staalmarkt breidt intranet uit met Narrowcasting
Staalmarkt toont in haar 11 bedrijfskantines een speciaal voor
grotere schermen ontworpen intranet pagina met nieuws uit
bedrijfsintranet DNA en externe bronnen. Door het bedrijfsintranet
in 2011 DNA te dopen gaf groothandel en service center
Staalmarkt al uitdrukking aan de ambitie die zij koestert voor het
intranet. De naam verwijst namelijk naar een gedeelde identiteit
en de functie als centrale plek voor opslag en deling van kennis
en informatie. Met deze narrowcasting pagina wordt deze ambitie
verder vorm gegeven.
Bausch Datacom dynamische RWD website
In het eerste kwartaal van 2013 is de bedrijfswebsite van Bausch
Datacom aan een grondige upgrade onderworpen. De nieuwe
website stelt zich dynamisch samen uit verschillende bronnen:
naast productomschrijvingen verschijnen automatisch links naar
relevante nieuwsberichten, blogs en andere gerelateerde
producten. Door het gebruik van responsive web design is
optimale weergave op elke schermgrootte verzekerd.
Calculeer je energiebesparing bij Wattch
Als specialist in collectieve inkoop en aanbestedingen van
(zonne)energie heeft Wattch ook dit voorjaar weer uitstekend
onderhandeld en biedt met leverancier Budget Energie de
scherpst mogelijke jaartarieven. Met de door i-Concept
ontwikkelde Paysum applicatie kan iedereen de besparing op de
energierekening calculeren.

Zakelijke sociale netwerken in opmars
Bedrijven zoeken steeds vaker naar geschikte platforms die
interne en externe communicatie faciliteren op een wijze zoals
een sociaal netwerk dat doet. Volgens onderzoeksbureau Gartner
verhogen sociale tools de productiviteit en kwaliteit van het werk.

Resultaatbeheer met management rapportage
Al vijf jaar maken duizenden studenten van ROC Mondriaan
gebruik van PortalCMS om gedurende het schooljaar hun
voortgangs- en examenrapport in te kunnen zien. Om de
docenten en onderwijsmanagers meer inzicht te bieden, werden
onlangs nieuwe functies toegevoegd.

R&D updates en verticale
marktbenadering
Onze investeringen in onderzoek en
ontwikkeling worden binnenkort
zichtbaar in de nieuwste release van
PortalCMS. Daarin is veel aandacht voor
flexibiliteit in grafische vormgeving en
functionaliteit met tegelijkertijd enorme
verbeteringen in prestaties,
schaalbaarheid en onderhoud. Met onze
verticale marktbenadering, binnenkort
ook in de sport en health sector, kunnen
we tegen ongeëvenaard lage kosten
branche-oplossingen aanbieden.
Cloud Identity Management
Medewerkers van moderne organisaties
combineren steeds vaker verschillende
cloud services op diverse netwerken op
diverse devices. De medewerker zal zich
voor elk gebruikt apparaat per cloud
service minimaal een keer moeten
identificeren en dat brengt
gebruikers(on)gemak en bedrijfsrisico's
met zich mee. Anticiperend op die
situaties lanceerde i-Concept begin 2013
een R&D project met als doel om basic
federated identity management aan
PortalCMS toe te voegen.
SCORM compliant e-learning in 1
dag
i-Concept levert state-of-the-art elearning oplossingen volgens het SaaS
model. Binnen een dag leveren we uw
online leeromgeving naar wens gestijld
en ingericht met uw lesmateriaal en uw
cursistenadministratie. Wel lesmateriaal,
maar nog geen cursisten? De
geïntegreerde webshop app helpt u bij
de vermarkting van uw cursustitels.
R&D heeft ons de afgelopen 16 jaar
altijd al gedreven en door de acceptatie
en groei van cloud computing plukken
we daarvan nu extra de vruchten
doordat we sneller kunnen anticiperen
op de wensen van onze relaties. Voor
vragen, ideeën en suggesties staan wij
graag voor u klaar.
Albert F.J. Bausch
directeur

Uitstekende Synergie Hyperoffice en PortalCMS
i-Concept is vanaf oktober 2012 partner en leverancier van
Hyperoffice voor Nederland. Met de samenwerking vullen beide
partijen elkaar uitstekend aan. i-Concept klanten krijgen met
Hyperoffice een volwaardig platform voor het samenwerken aan
documenten, zakelijke (mobiele) e-mail, contactbeheer, agenda
en taakbeheer. i-Concept vult deze samenwerking verder aan
met maatwerk webportalen en sociale intranets op basis van
PortalCMS Enterprise.

PortalCMS lanceert iPhone App in Apple iTunes
Een maand na de Android app is er nu ook de PortalCMS
iPhone app. Ga naar de Apple App Store en zoek op PortalCMS.
Deze gratis app is interessant voor organisaties die hun
medewerkers gebruikersvriendelijk, snel en veilig willen
informeren met nieuws, blogs, handleidingen en de
medewerkers contactlijst.
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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.

