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Voor TES Groep hebben wij hun bestaande intranet omgeving 
volledig opnieuw gebouwd. Met de door ons ontwikkelde 
applicatie is de (interne) communicatie tussen TES Groep en haar 
medewerkers naar een nieuw level gebracht. De applicatie is via 
pc of tablet (webbased) te gebruiken, maar ook op de 
smartphone via een echte app! TES Groep stelde als eis dat de 
applicatie als app in de appstore van Apple moest komen te staan 
en dat men in staat moet zijn om pushberichten te verzenden. 
Voor Double Guns iets nieuws, maar het is gelukt en werkt 
fantastisch!
Iedereen binnen de organisatie ontvangt nu pushnotificaties van 
o.a. verjaardagen, nieuwsberichten of andere belangrijke zaken. 
Naast serieuze functies als verlof aanvragen, handleidingen 
raadplegen, intern nieuws en planning en agenda, hebben we ook 
een facebook-achtige tijdlijn in de applicatie ingebouwd. 
Medewerkers kunnen een foto met bericht plaatsen en andere 
collega’s kunnen dit bericht “liken” en/of hierop reageren.

Voor Van Boxtel Schilderwerken hadden we al een mooie 
maatwerk oplossing ontwikkeld m.b.t. het registreren van 
gewerkte uren, maar deze is nu fors uitgebreid met een complete 
offertemodule. Het opnemen van een potentieel nieuw project 
gaat nu ook digitaal en na het invoeren van de basisgegevens, 
maakt de applicatie er een conceptopdracht van. Na goedkeuring 
wordt dit concept omgezet naar een offerte en ontvangt de klant 
een keurig opgemaakte pdf als offerte. Wanneer de offerte is 
goedgekeurd, kan deze met 1 klik worden omgezet naar een 
opdracht en verschijnt deze ook in het overzicht van de medewer-
kers. Uren en materiaal kan nu verantwoord worden per project 
en het management kan de voortgang op zowel uren als financi-
eel vlak continu (real-time) monitoren.
Het offerte- en urenregistratieproces is met deze applicatie 
enorm efficiënt ingericht. Door het bijhouden van alle offertes, 
projecten en gewerkte uren en gebruikte materialen, ontstaat er 
voor het management een zeer waardevol inzicht!
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Hierbij onze 3e uitgave van de Newsflash, waarin we weer kort vertellen waar we de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest. Een 
dynamische periode, waar direct al na de zomerperiode een enorm positieve flow werd ingezet. De ontwikkeling en het design van websites 
loopt lekker door, bijna iedere 2 weken starten we wel met een nieuw project. De ontwikkeling van maatwerk oplossingen, waar onze focus 

ligt, is in de afgelopen periode ook naar een hoger niveau getild. Als gevolg daarvan hebben we een nieuwe ontwikkelaar mogen 
verwelkomen en hebben we een paar hele mooie uitdagende projecten gescoord! Tevens een primeur: voor onze klant TES Groep hebben 

wij onze eerste native app in de appstore gekregen!

Voor verhuurmakelaar Housing Solutions hebben we een compleet nieuwe website mogen maken, inclusief koppeling met Pararius 
(vastgoedportaal). Voor Van Boxtel Schilderwerken hebben een urenregistratietool en offerte-applicatie ontwikkeld. Voor Solo Industries, 
een distributeur in haarproducten, zijn we gestart met een compleet ordersysteem voor zowel intern gebruik alsook voor haar klanten. En 

last but not least: Voor Van Gils Techniek mogen we de door ons ontwikkelde werkbonnen-applicatie fors uit gaan breiden. 


