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Totaaloplossing Sociaal Intranet en Websites Victas   

Victas verslavingszorg maakt sinds afgelopen zomer 

gebruik van een nieuw sociaal intranet genaamd Vicky. 

Ruim 600 medewerkers zijn sindsdien enthousiast aan de 

slag gegaan met dit frisse nieuwe intranet. De totale 

ontwikkelduur betrof 6 weken waarbij nauw is 

samengewerkt met diverse betrokken partijen. De 

gebruikte software wordt later dit jaar eveneens ingezet 

voor het beheer van drie websites van deze organisatie. 

 

 

 

Nspyre neemt web app CV-tool in gebruik  

De ruim 630 zeer ervaren medewerkers van high tech 

dienstverlener Nspyre beschikken sinds oktober over een 

eigen maatwerk CV-tool. Deze in het bestaande intranet 

geïntegreerde web applicatie biedt medewerkers de 

mogelijkheid om informatie over opleidingen, specifieke 

vaardigheden en projectervaring actueel te houden. De 

medewerkers en hun manager kunnen vervolgens snel een 

CV in pdf publiceren, specifiek afgestemd op een project 

bij een potentiële klant. 

 

 

 

Op weg naar het A&B groep klantportaal   

A&B Groep beheert en optimaliseert complexe telecom 

contracten voor ruim 500 organisaties door heel Europa. 

Met de nieuwe responsive website ab-groep.nl worden 

deze diensten en producten nog beter in beeld gebracht bij 

zowel mens als zoekmachine. Nieuwsberichten, 

webpagina's, formulieren, nieuwsbrieven en social media 

worden efficiënt en gebruiksvriendelijk beheerd via 

totaaloplossing PortalCMS. 

 

 

 

Nieuw kennisportaal Expertisenetwerk Jonge Kind 

Zeventien zorg- en onderwijsinstellingen uit de regio 

Amsterdam nemen dit jaar een volledig nieuw 

intercollegiaal kennismanagement platform in gebruik. Het 

platform biedt een scala aan sociale 

interactiemogelijkheden en helpt de professionals van de 

diverse organisaties bij kennisdeling en efficiënter werken. 

Het portaal is dusdanig robuust en tegelijk flexibel 

configureerbaar dat het zelfs als besloten intranet per 

deelnemende instelling kan dienen. 

 

 

 

Sociaal intranet Vinci Facilities Nederland in 4 weken  

Vinci Facilities Nederland BV nam eerder dit jaar een nieuw 

sociaal intranet in gebruik op basis van PortalCMS 

Enterprise software. Het volledige project, inclusief toe- en 

inpassing van responsive webdesign en huisstijl nam 

minder dan vier weken in beslag. De ruim 500 

medewerkers maken inmiddels, verdeeld over drie 

werkmaatschappijen door heel Nederland actief gebruik 

van dit rijk gevulde sociaal intranet. Het intranet 

ondersteunt de organisatie onder andere bij kennis-

management, interne nieuwsdeling en verschillende interne 

processen. 

 

 

 

Verscheidenheid siert de portal  

 

We prijzen ons bij i-Concept gelukkig met 

de verscheidenheid aan uitdagingen die 

wij bij onze klanten aantreffen. We 

grijpen alle kansen met beide handen aan 

om te leren van de uiteenlopende 

situaties en problemen. Met elk nieuw 

leermoment verfijnen we onze visie op 

softwareontwikkeling. Concreet leidt dat 

tot een voortdurende verbetering van 

onze totaaloplossing voor website, 

intranet, mobile en web apps. Al onze 

klanten profiteren daarvan in de vorm 

van verbeterd rendement en 

gebruikersbeleving. 

 

Hieronder volgt een greep uit de 

verscheidene uitdagingen.  

 

Sociaal intranet lanceren? 

 

Sharepoint vervangen? 

 

Maatwerk webapps nodig? 

 

Interactief klantportaal? 

 

Zorgportal met eigen mobile app?  

 

Responsive website & app?  

 

Portal voor narrow casting? 

 

Zeer uiteenlopende thema’s en toch zijn 

we steeds in staat om de oplossing te 

leveren vanuit de solide PortalCMS basis, 

waarna de specifieke wensen en eisen 

met behulp van widgets, forms, 

gekoppelde software of maatwerk worden 

ingevuld. Door onze aanpak weten onze 

klanten voorafgaand aan het project al 

waar ze aan toe zijn en worden 

ongewenste risico’s voorkomen.  

 

Bescheidenheid siert de mens 

Wij pretenderen niet alle specialismen te 

beheersen en werken dan ook graag 

samen met uw vaste huisstijlontwerper,  

SEO adviseur of ERP leverancier. Daarbij 

houden we overigens wel vast aan ons 

streven om u zo compleet mogelijk van 

dienst te zijn.  

 

Kennis maken 

Neem contact met ons op en geef ons 

tijdens een webconference of persoonlijke 

ontmoeting de kans om onze werkwijze 

toe te lichten en op uw specifieke wensen 

en vragen in te gaan! 

Albert F.J. Bausch  

directeur 

 

 

i-Concept InternetWorks BV  

Bergweg 122  

3036 BH Rotterdam  

T 010-4139444  

F 010-4134999  

www.i-concept.nl 

 

i-Concept is full-service 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 e-learning 

en een scherp oog voor prijs en kwaliteit, 

onderhouden wij duurzame klantrelaties 

met onderwijs, overheid en bedrijfsleven. 
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