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Software die u vooruit helpt…  
 

Als u uw rendement wilt verhogen kan DNA veel 
voor u betekenen. Er zijn tal van business 
uitdagingen waar ondernemers mee worstelen en 
die wij ontrafelen als een IT-vraagstuk. 
Bedrijfsspecifieke informatiesystemen helpen u om 
uw resources optimaal te benutten.  
 
Kijk eens kritisch rond in uw organisatie. Waar 
worden veel gegevens handmatig ingevoerd? Op 
welke afdelingen wordt relatief veel tijd besteed aan 
het controleren van data of het herstellen van 
fouten? Het zijn indicaties dat uw automatisering 
nog niet compleet is. 
 
Informatiestromen optimaliseren vraagt om 
✓ het koppelen van bestaande applicaties, zodat 

ze van gedeelde informatie gebruik maken. 
✓ het ontsluiten van data. 
✓ het ontwikkelen van nieuwe applicaties met 

bedrijfsspecifieke functionaliteit. Wij zijn een 
specialist in het ontwikkelen van deze 
software. We ontwikkelen zowel complete 
applicaties als aanvullende functionaliteit.  

 

Voordelen 
 

✓ Agile ontwikkeling door Scrum-methodiek 

✓ Ontwikkeling in nauw overleg 

✓ Moderne tools en frameworks 

✓ Al meer dan 20 jaar ervaring 

✓ Geoptimaliseerde informatiestromen 

✓ Doeltreffende automatisering 

 

Softwareontwikkeling 
Applicaties, interfaces en dataontsluiting 



  
 
 
 

Standaardsoftware  
Wilt u de standaardprocessen in uw 
bedrijf automatiseren met standaard-
software? In overleg met u kunnen wij 
vrijwel alle applicaties leveren. Mocht 
standaard-software niet in al uw 
behoeften voorzien, dan kunnen wij op 
deze software de mooiste uitbreidingen 
ontwikkelen. Ook kunnen wij ook 
koppelingen realiseren. Voorbeelden van 
koppelingen zijn: 
✓ Webkoppelingen 
✓ Mobiele koppelingen 
✓ Integraties 

 
 
 

Softwareontwikkeling 
Standaard ontwikkelen wij vanuit ons 
kantoor in Hendrik-Ido-Ambacht (Zuid-
Holland). Daarnaast is het in overleg 
mogelijk dat ontwikkelaars het project bij 
u op locatie uitvoeren. 
 
Bij het ontwikkelen van software maken 
wij gebruik van de modernste tools en 
frameworks: 

✓ Angular (JS) 
✓ JavaScript 
✓ HTML (5) / CSS 
✓ C# .NET 
✓ XAF 

 
Hiermee worden de meest diverse 
oplossingen door ons ontwikkeld. Te 
denken valt aan: 

✓ Webapplicaties 
✓ Desktopapplicaties 
✓ (REST) API’s 
✓ Add-ons 
✓ Plug-ins 

 
 
 

 
 
 
 

ServiceDesk 
Onze ServiceDesk biedt u eerstelijns 
ondersteuning. Door middel van onze 
eigen Portal kunt u de voortgang van uw 
service request of incident inzien.  
 
Applicatiebeheer 
Vanaf de start van het ontwikkelproces 
zijn de applicatiebeheerders betrokken. 
Ook testen zij de applicatie grondig en 
dragen zij er zorg voor dat de resultaten 
worden verwerkt. Na het afronden van de 
testfase levert onze applicatie-beheerder 
de software aan u op. 
 
 
 

 
Ook hebben wij expertise op het gebied 
van IBM i, ook wel bekend als AS/400. 
Met onze jarenlange ervaring in de 
ontwikkeltaal RPG kunt u bij ons terecht 
voor: 

✓ Modernisatieprojecten 
✓ Uitfaseringsprojecten 
✓ Unieke, bedrijfsspecifieke 

oplossingen 
 
Maakt u in uw organisatie gebruik van 
Delphi applicaties? Ook hiermee hebben 
wij jarenlange ervaring. Bij ons kunt u 
terecht voor onderhoud of uitbreidingen. 
Door onze kennis van zowel Delphi als 
.NET zijn wij de ideale partner om Delphi 
applicaties te herschrijven in .NET of 
hiermee te koppelen. 
 
Voor meer informatie kunt u contact met 
ons opnemen via onze website, per e-mail 
of via de telefoon. 
 


