
De afgelopen maanden hebben wij veel vragen gehad over ons 
nieuwe bedrijf, met name de naam en het verschil met de “oude 
business” houdt velen bezig zo hebben wij gemerkt. De naam 
Double Guns is bedacht door NINE Creative Agency en staat voor 
een beweging met de handen. De Nederlandse vertaling is een 
stuk saaier dan de Engelse versie, dus bij deze:

Veel zaken kunnen worden geautomati-
seerd, maar toch is er in  veel gevallen 
nog een echte handtekening nodig om 
bijvoorbeeld een opdracht- of werkbon af 
te tekenen of een contract te onderteke-
nen. Een aantal van onze klanten heeft 
hier dagelijks mee te maken. Het printen, 
opsturen, ondertekenen en retour sturen 
per post of mail van dergelijke documen-
ten kan natuurlijk veel  efficiënter en 
vriendelijker. Een digitale handtekening 
kan in veel gevallen de  doorlooptijd van

“A ritualistic dance of victory, made by waving 
both hands in a pistol-like formation in the air”

DIGITALE HANDTEKENING

De uitleg is dat wij de ‘double guns’ krijgen, als we onze klanten 
een software-oplossing leveren die echt werkt en waarde 
toevoegt aan de business. Inmiddels hebben we de ‘double guns’ 
al meerdere keren gekregen! Naast vragen (en heel veel positieve 
reacties) over de naam, krijgen wij ook regelmatig de vraag wat 
nu precies het verschil is met hetgeen we voorheen met Site77 
en Webapp77 hebben gedaan. We maken nog steeds mobiele 
oplossingen en ook nog steeds (heel veel zelfs) mooie websites.  
Onze focus ligt echter op realisatie en oplevering van moderne 
software-oplossingen die zowel op locatie als op kantoor 
processen ondersteunen. Met deze oplossingen helpen we 
bedrijven écht vooruit en voorzien we in behoeften, daar waar de 
standaard software tekort schiet.

DEZE PERIODE GEWERKT VOOR O.A. 

De database en het de bijbehorende portal is de 
afgelopen maanden stevig uitgebouwd en sluit 
weer helemaal aan bij de wensen en eisen van 
Oozoo. Oozoo zelf gebruikt de database als 
klantenbeheersysteem, als showroom t.b.v. alle 
modellen en als voorraadbeheersysteem. De 
klanten van Oozoo hebben allen een eigen inlog 
om gebruik te kunnen maken van het internati-
onale ordersysteem, alle bestellingen wereld-
wijd worden via deze applicatie gedaan. Per 
land kan de collectie afwijken, ook hier is een 
maatwerkoplossing voor ontwikkeld. Is een 
bepaald model tijdelijk niet op voorraad, dan 
ontvangen klanten automatisch een bericht 
wanneer het model weer op voorraad is. We 
zijn er trots op om voor zo’n mooi merk 
software-oplossingen te mogen maken!  Oozoo 
heeft van haar klanten de ‘double guns’ 
gekregen en wij op onze beurt van Oozoo!

dit soort processen aanzienlijk verkorten. Voor zowel smartphones 
alsook tablets hebben wij een tool ontwikkeld. Overeenkomsten, 
contracten, verklaringen,  offertes, bouwtekeningen en andere 
documenten hoeven niet meer op papier. Ze worden voorzien van 
een digitale handtekening. Ook wordt  er een juridisch geldende 
bevestiging gestuurd aan beide partijen. 
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