Builders &
performers
veel tijd kwijt aan organisatie en administratie?

software voor bedrijven
in beweging

ondersteuning bedrijfsprocessen
Er wordt op de werkvloer gecommuniceerd met
klanten en collega’s via de mail, telefoon of tijdens
overleggen. Het kost veel tijd en energie om dit te
organiseren en deze activiteiten effectief te laten
zijn. Door de standaard werkprocessen te automatiseren met functionele software ontstaat er een
efficiënte en servicegerichte organisatie.
EASE software zorgt voor integraal informatiemanagement en helpt mensen bij de uitvoering van
het werk. Het zorgt ervoor dat de juiste informatie
op het juiste moment beschikbaar is en neemt
werk uit handen.

DUURZAME INVESTERING MET EASE SOFTWARE
Wij weten als geen ander dat een organisatie altijd
in beweging is. De activiteiten van vandaag zijn
morgen alweer achterhaald door nieuwe
ontwikkelingen. Met flexibiele software wordt uw
investering duurzaam gemaakt.

Kenmerken EASE SOFTware
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle klantinformatie centraal in dashboards
De software is flexibel in te richten naar de structuur en werkzaamheden van de organisatie
Ondersteun integraal de bedrijfsvoering met
modules voor klantenbeheer, contracten, voorraad,
facturatie en het specialisme van de organisatie
Centrale verwerking van de mail, documenten en
gestructureerde bedrijfsinformatie
Taken en signalering van activiteiten voor alle
betrokkenen
Gebruik informatie uit andere systemen zoals boekhouding en urenadministratie dankzij koppelingen
Intelligente bedrijfsvoering door besluitvorming op
basis van real time informatie uit rapportages
Het voldoet aan de veiligheidseisen uit de financiële
en medische wereld

EENVOUDIGE BEDRIJFSVOERING
DE IT OPLOSSING VOOR:
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•
•
•
•
•
•
•

Ondersteuning van specialisme
Klantrelatiebeheer
Contractbeheer
Facturatie en financieel beheer
Interne planning en controle
Projectondersteuning
Ondersteuning dagelijkse operatie

De juiste informatie op het
juiste moment beschikbaar

Wat IS EASE Software?
EASE software bestaat uit onafhankelijke internettechnologieën zoals Java, XML, XSLT, en SQL.
Deze internettechnologieën helpen bij de inrichting
van de oplossingen en zorgen ervoor dat het werken voor de eindgebruiker makkelijker wordt.
De componenten:
•
•
•
•
•

XAM toolset: een applicatie ondersteuning tool
Cheyenne: een framework voor het inrichten en
aansturen van gegevensverwerking
Software voor het inrichten van interactie en design (voor pc, tablet en smartphone)
Tomcat applicatie server
Database systemen (o.a. Postgress en Oracle)

IMPLEMENTATIE EASE SOFTWARE
Zonder organisatorische aanpassingen kan gebruik
gemaakt worden van EASE software. De implementatie vindt plaats samen met specialisten uit de sector. Ontwikkelprojecten worden uitgevoerd met de
kenmerken van de RAD methodiek.

WERKEN VANUIT DASHBOARDS
In één oogopslag heeft u het overzicht. In de
dashboards is de meest relevante en strategische
informatie zichtbaar. Voor het management inzichtelijk gemaakt met grafieken en rapportages.
De detailuitwerking is direct benaderbaar. Ook zijn
op het dashboard de kritisch uit te voeren activiteiten zichtbaar. Zo weet iedereen automatisch wat
er moet gebeuren en wat er binnen de organisatie
gebeurt
•
•
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WERKPROCES ONDERSTEUNING
Er is veel contact met klanten en leveranciers. EASE
zorgt ervoor dat de informatie uit deze contactmomenten goed wordt geregistreerd en dat de hieruit
volgende handelingen eenvoudig kunnen worden
opgevolgd.

WERKEN IN DE CLOUD
Ervaar de voordelen van werken in de cloud. EASE
is veilig toegankelijk met een internet
verbinding. Dit betekent dat medewerkers of
klanten vanuit elke locatie veilig gegevens kunnen
bekijken en verwerken.

INTELLIGENTE BEDRIJFSVOERING
Besluitvorming op bais van real time informatie
uit rapportages en dankzij monitoring van de Key
Performance Indicatoren. Voor het vinden van
specifieke informatie wordt EASE ondersteund met
Enterprise Search toepassingen.

Triggers en alerts zorgen voor de signalering van
een nieuwe activiteit of beweging van importantie.
Real time voortgang en statussen

DOCUMENT MANAGEMENT
Binnen een organisatie gaan veel documenten
rond. EASE helpt bij het standaardiseren van documenten. Het maakt uitgewisselde documentatie
(ook via de mail) vindbaar en herbruikbaar. Het
ondersteunt het samenwerken met documenten.
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Weet u wat uw medewerkers in
de mail en op de computer hebben
opgeslagen?
Neem contact op met één van onze
accountmanagers: 055 - 526 3887

