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Intranet Portal met app interface
i-Concept ontwikkelde een maatwerk intranet portal voor
Total E&P om de diverse interne applicaties visueel
inzichtelijk en makkelijk benaderbaar te maken voor de
medewerkers. De Responsive User Interface (UI) doet
denken aan een iPad scherm en is volledig geoptimaliseerd
voor alle soorten browsers en toont goed op alle formaten
beeldschermen, tablets en smartphones.

Groeiende vraag naar custom mobile-apps
Een nieuwe generatie apps bevestigt de nieuwe trend en
toenemende vraag naar custom apps met speciale
aandacht voor informatie- en communicatiebeveiliging.
Whisper is zo'n custom app die onlangs een
miljoeneninvestering kreeg vanwege de onderscheidende
eigenschappen intransparantie, geheimzinnigheid en
privacy. Custom apps van PortalCMS bieden ook
beveiliging en privacy maar kosten een stuk minder.

Intranet en portal snel terugverdiend
Corporate portals en intranets ondersteunen
bedrijfsprocessen, versterken kennisborging en helpen de
corporate identity uit te dragen. Helaas halen corporate
portals vaak de agenda van het management team niet
door hardnekkige misvattingen over terugverdientijd en
doorlooptijd. Een gemiste kans, zeker wanneer u zich
bedenkt dat zowel terugverdientijd als doorlooptijd steeds
zekerder en korter worden. Bijgaand een rekenvoorbeeld
ter illustratie.

Docebo verovert de online training markt
Docebo verovert de online training markt met het
gelijknamige cloudgebaseerde Learning Management
Systeem (LMS). Deze meertalige e-learning oplossing kent
inmiddels ruim 28000 installaties in 65 landen wereldwijd.
Het Docebo LMS onderscheidt zich als enterprise oplossing
voor het MKB dankzij een zeer schaalbaar prijsmodel, vele
integratiemogelijkheden via API en hoge betrouwbaarheid
van haar cloud services en helpdesk. i-Concept verzorgt
online rondleidingen en is uw Docebo partner in Nederland.

Meer keus aan office in de cloud
Steeds vaker kiezen bedrijven voor kosteneffectieve
oplossingen in de cloud. Office 365 en Google apps trekken
veel aandacht als vervanging van Sharepoint of Exchange.
Toch doet u er verstandig aan om niet onder hypnose te
raken van het marketinggeweld van deze grootmachten,
want u zou zo maar een juweeltje als Hyperoffice kunnen
mislopen.

10 Technologische en strategische trends voor 2014
2014 belooft een interessant jaar te worden met veel
nieuwe uitdagingen en spannende en slimme oplossingen.
Bekijk deze top 10 technologische en strategische trends
voor 2014 waaronder hybride cloud en internet of
everything.

Nieuwe Portal en CMS
ontwikkelingen
In het laatste halfjaar hebben we bij
verschillende organisaties met succes
portals en intranets uitgerold
gebruikmakend van de nieuwste versie
PortalCMS. Die bevat diverse in het oog
springende nieuwe functionaliteiten,
zoals:
Social Dashboard en Sociale media
integratie: met name extra
tijdbesparend voor redacteuren die vanuit
de portal meerdere social media
bedrijfspagina’s beheren.
Uitgebreide formuliergenerator: qua
gebruiksgemak vergelijkbaar met Google
Forms maar functioneel veel krachtiger
door de naadloze integratie met overige
portalmodules.
Widget based templating: dankzij het
gebruik van widgets kunnen portal
admins de indeling van portal en website
snel en eenvoudig aanpassen met dragand-drop functionaliteit. Het
widgetaanbod groeit continu en kan ook
aan specifieke wensen worden aangepast.
Integratie 3rd party applicaties:
dankzij het technische redesign van
PortalCMS is integratie van 3rd party
software zoals Microsoft CRM 2013 nog
efficiënter te realiseren. Koppelingen met
planning-, e-learning- en
documentmanagement software zijn
hierdoor kosteneffectief mogelijk.
Kortere doorlooptijd: de doorlooptijd
van intranet- en portalprojecten is sterk
verkort, van 8 tot 10 weken naar +/- 4
weken.
De bovenstaande ontwikkelingen maken
veel enthousiasme los bij onze klanten en
dat willen wij natuurlijk graag delen met
meer organisaties. Spelen er bij u op dit
moment plannen omtrent websites,
portals, intranets of mobile apps? Neem
dan direct vrijblijvend contact met ons op
en we zullen ook u tijdens een
webconference of persoonlijke ontmoeting
enthousiast maken over onze aanpak!
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Sinds 1997 is i-Concept full-service
internetbureau met focus op rendement.
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.

