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Deze nieuwsbrief staat in het teken van prestaties verbeteren 
door digitalisering en online samenwerking. Klik vooral door naar 
de twee praktijkcases over geavanceerde apps die binnen 2 
dagen konden worden gelanceerd met het low-code platform 
PortalCMS. 

 

Case: Interactieve kennisbank met grafische schil 
Deze praktijkcase beschrijft de corporate wiki oplossing voor een wereldleider in innovatie en high-tech 
engineering consulting. De grafische navigatieschil blijft automatisch up-to-date en prikkelt de gebruiker om in 
en uit te zoomen en nieuwe content te ontdekken. Dat bevordert de user experience en de kans om 
onverwachts inspiratie op te doen. 
 

Case: Corporate webshop 

In deze praktijkcase beschrijven we hoe een interne webshop de communicatie-afdeling helpt bij het uitdragen 
en versterken van de corporate identity. De shop richt zich op de efficiënte distributie van relatiegeschenken 
via de eigen medewerkers, de ideale ambassadeurs om pennen, mokken, mousepads of nog luxere artikelen 
bij de zakenrelatie af te leveren. 

 

  

Digital Workplace voor Teams  

 

Moderne organisaties bieden hun medewerkers digitale werkplekken waardoor ze het 
dagelijkse werk op een creatievere en productievere manier kunnen invullen. Digital 
workplace is echter een containerbegrip en wordt daarom nogal eens onterecht als 
synoniem voor virtual desktop gebruikt. Dat is onterecht, want een virtual desktop met 
Windows, Office en Outlook kan weliswaar een onderdeel zijn van een digital workplace, 
maar niet elke digital workplace is een virtual desktop. 

 

6 principes digital services ontwikkeling 

 

Wij ontwikkelen en beheren digitale services voor onze klanten en zij hebben daarbij 
recht op duidelijkheid en kwaliteit. De bijgaande principes helpen ons bij het 
optimaliseren van onze ontwikkel-werkzaamheden. Methodisch werken is en blijft 
belangrijk, maar digital services zijn er voor mensen en dat mensenwerk moet voorop 
blijven staan. 

 

De 10 beste intranets van 2017 

 

De jaarlijkse intranet designwedstrijd legt ook deze keer weer interessante 
ontwikkelingen bloot. Plan je een intranetproject of zit je er al middenin? Dan mag je deze 
samenvatting met geleerde lessen, trends en tips niet missen. 

 

Digital services ontwikkel je met web apps 

 

i-Concept beleeft een productieve periode met mooie innovaties in het softwareplatform 
op het gebied van webcasting, formulierbeheer en workflow. Daarmee verbeteren we 
onze reikwijdte, flexibiliteit, diepgang en efficiency. Het directe resultaat voor onze 
klanten: een maatwerk user experience tegen standaard lage kosten. 
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i-Concept is de solide en kundige partner bij uw internet- en 
softwareplannen. Door ons R&D beleid gericht op de modernste 
software voor portal, CMS, intranet, CRM en e-learning en vanwege 
ons scherpe oog voor prijs en kwaliteit onderhouden wij duurzame 
klantrelaties met onderwijs, zorg, overheid en bedrijfsleven.  
i-Concept startte in 1997 als spin-off van de Europese modemfabrikant 
en BBS pionier Bausch Datacom. De oprichters waren achter de 
schermen betrokken bij diverse baanbrekende vernieuwingen zoals 
telebankieren, de eerste online belastingaangifte, de eerste jobsite 
Intermediair.nl en de eerste e-learning toepassingen van LOI.  
Daadkrachtige directies en marketing managers halen optimaal 
rendement door de ervaring en deskundigheid van ons team. 
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