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Zakelijk veilig en sociaal intranet gaan prima samen
Door veiligheidsrisico's zijn zakelijk en sociaal voor veel
organisaties moeilijk samen te brengen binnen 1 intranet.
Toch hoeft dit niet het einde van de social intranet aspiraties
te betekenen, want de slimme IT manager laat de gevoelige
bedrijfsinformatie binnen de firewall en lanceert een Social
Corporate Portal vanuit de cloud en draagt het beheer over
aan de afdeling communicatie.
Narrowcasting software voor Total digital signage
Total E&P, Nederlandse dochtermaatschappij van de
Franse energiemultinational, vroeg iConcept om digital
signage software te ontwikkelen ter vervanging van het
bestaande verouderde tvsysteem. Binnen enkele maanden
was de stabiele versie beschikbaar en inmiddels worden in
kantoorgebouwen en offshore productielocaties nieuwe
smarttv's geïnstalleerd waarop de locatiespecifieke
uitzendingen te zien zullen zijn.
In het ritme van de Pearl Partner Portal
Pearl Music Europe is marktleider op het gebied van
productie, distributie en verkoop van drum en percussie
instrumenten. Onlangs werd de Pearl Partner portal
gelanceerd. Niet alleen een sociaal intranet voor vaste
medewerkers, maar tevens een webportaal voor agenten,
leveranciers en overige stakeholders. Met PortalCMS aan
de basis kon binnen enkele weken een mooi ontwerp
worden toegepast op het bestaande functionele raamwerk
en tevens diverse specifieke wensen worden gehonoreerd
zonder meerkosten.
Van event registratie naar engagement portal
Vinci Facilities Nederland kiest bewust voor iConcept als
implementatie partner voor haar "Taking care of the future"

8 Killer web apps uit ons portal raamwerk

In onze voorgaande nieuwsbrief vertelde ik al over de
specifieke wensen en eisen van onze klanten, die soms
zelfs nog tijdens een project door voortschrijdend inzicht
ontstaan. In de afgelopen periode konden we weer veel
van die wensen honoreren zonder maatwerk dankzij
onze rijkelijk gevulde bibliotheek met functionele
modules, uitgekiend widgetbeheer en een flexibel
inzetbare form generator. Een portal, site of intranet
opzetten is 1 ding, maar langdurig succes hangt af van
de doeltreffendheid en efficiency van de applicaties
binnen zo'n webomgeving. Onderstaand een greep uit de
killer web applicaties die wij recentelijk vanuit ons portal
raamwerk konden lanceren.
Beeldbank: snel doorzoekbare online fotogalerijen met
downloadbare productfoto's.
Event registratie: automatische deelnamebevestiging
en centrale opslag van persoonsdata.
Vergaderkamer reservering: medewerkers kunnen zelf
reserveren en iedereen behoudt het actuele overzicht.
Cursusinschrijving en planning: optimaliseer door
deelnemersmaxima per locatie en datum in te stellen.
Email nieuwsbrieven: eenvoudig te maken en
verzenden en professionele in en uitschrijving.
Vragenlijsten en assessments: diverse vraagsoorten
met antwoordopties en verwerking in Excel.
Incidentenregistratie: met rollen en workflow voor
melder, afhandelaar, toezichthouder en beheerder.
Webcasting, video, chat en fileshare: eventueel ad
hoc online vergaderingen of brainstorm sessies.

evenement. Zowel website als achterliggende engagement
portal zijn in nauwe samenspraak in korte tijd tot stand

Benieuwd naar de overige mogelijkheden binnen ons
raamwerk of heeft u misschien een nieuwe killer web app
uitdaging voor ons? Neem dan contact op voor een
vrijblijvend oriënterend gesprek.

gekomen. Door gebruik van responsive website design is
de toegankelijkheid voor iedereen en vanaf elk toestel
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gewaarborgd. De portal wordt na het event ingezet als
interactief platform om de dialoog met de deelnemers voort
te zetten.
SEO en RWD optimale site DeTelecompartner
De Telecompartner levert zakelijke telefonieproducten en 
diensten zoals providerselectie, verhuizingen, SIM wissels
en factuurcontrole. iConcept realiseerde in korte tijd een
SEO optimale, responsive website waarmee producten en
diensten zowel bij de doelgroep als zoekmachines perfect
aankomen. Daarbij wordt ook veel tijd bespaard op beheer
van nieuws, formulieren, nieuwsbrieven en sociale media
dankzij de gekozen websoftware.
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iConcept is fullservice internetbureau met focus op
rendement en sinds 1997 de ervaren en solide partner bij
uw internet en softwareplannen. Met een R&D beleid
gericht 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.

