
inQdo connect: dé innovatieve integratietool voor structuur 
en stabiliteit in uw ICT-landschap

In de ideale situatie zijn systemen en (software)applicaties zo met elkaar verbonden dat uw bedrijfsprocessen 

optimaal verlopen. En dan op zo’n manier dat alle koppelingen van nature perfect blijven werken als er ergens in 

het ICT-landschap een applicatie wordt vervangen. Zó zou het moeten zijn. Klinkt u dat als een utopie in de oren? 

Dat kunnen we ons voorstellen: het inregelen van applicatie-integratie op dat niveau lijkt immers niet eenvoudig. 

Ziedaar een spanningsveld, want het is voor elk bedrijf dat gezonde groei, een dito ROI en innovatie hoog op de 

agenda heeft staan, wél onmisbaar om structuur en stabiliteit in de systeemintegratie te waarborgen. 

Spaghetti-architectuur: gebrek aan overzicht 

In praktijk kiezen organisaties nogal eens voor het stuk voor stuk koppelen van verschillende applicaties. En dat 

geeft problemen. Want als je één systeem of applicatie wilt vervangen, moeten er ook direct andere koppelingen 

worden aangepast. En dat is meteen hét probleem van losse koppelingen: deze beperken u bij toekomstige 

veranderingen. 

In onze wereld wordt deze manier van 

koppelen weleens met spaghetti vergeleken 

vanwege de wirwar aan interfaces die 

ontstaat. Deze wirwar is moeilijk te 

onderhouden en bovendien nauwelijks zo te 

structureren dat er géén fouten ontstaan, 

wanneer er iets in een applicatie verandert. 

Kies voor een gezonde fundering

Slimmer is om te kiezen voor een ESB, een Enterprise Service Bus. Een ESB verbindt ICT-systemen en applicaties wél op een 

goede manier met elkaar. En dan ook nog dusdanig dat updaten en toevoegen van nieuwe applicaties eenvoudig, foutvrij 

en een stuk goedkoper is dan het ad hoc werken met losse koppelingen. De KPI’s van uw organisatie, voor zowel de korte 

als de lange termijn, worden door inzet van een ESB vele malen sneller bereikt: de ICT-omgeving kan door een ESB immers 

direct met uw plannen mee veranderen. Een voorbeeld van een ESB is inQdo connect.
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Op dezelfde manier werkt het ook voor, laten we zeggen,  een groothandel: wanneer een klant iets bestelt in een 

webshop dan volgt een snelle digitale check richting voorraadbeheer. Ook moet er een doorleiding komen naar de 

betaalomgeving, de administratie en vervolgens naar de transporteur. U kunt zich voorstellen dat een wirwar aan 

koppelingen hiervoor geen goede fundering is. Zeker niet in een complexe systeemstructuur, zoals ziekenhuizen of 

logistieke organisaties. Juist dan is een ESB zoals inQdo connect dé oplossing. 

Voorbeeld: een trainings- en adviesbureau

Een trainings- en adviesbureau verstuurt en 

ontvangt data via verschillende systemen die 

met interfaces aan elkaar zijn verbonden. Door 

deze verschillende interfaces zijn de data in de 

systemen niet altijd actueel. Het gevolg: de 

noodzaak tot veel handmatige handelingen om 

de juiste data in de juiste systemen te krijgen. 

Situatie zonder inQdo connect:

Het resultaat? Alle aangesloten systemen en 

applicaties zijn in staat om dit vertaalde formaat 

te lezen waardoor de data veel sneller wordt 

verwerkt en er van tijdrovend - en bovendien 

foutgevoelig - handwerk geen sprake meer is. 

Situatie met inQdo connect:

Onze focus ligt op bedrijven die een integratieoplossing wensen. Vaak zijn zij actief op het gebied van vervoer en 

logistieke dienstverlening, groothandel, productie, metaal- en technologische industrie, zorg, onderwijs en 

overheid. Kenmerkend voor deze sectoren zijn bijvoorbeeld de grote hoeveelheid realtime koppelingen en de vele 

acties die dagelijks plaatsvinden binnen de systemen. Onze specialisten komen nagenoeg allemaal uit het werkveld. 

Handig: zij beschikken naast de laatste technologische kennis ook over de praktijkervaring uit de business zelf. En 

dat praat gewoon een heel stuk gemakkelijker met elkaar, is onze ervaring. 

Onze relaties
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Sinds de implementatie van ons integratie- platform inQdo connect worden berichten uit de systemen en applicaties 

van het trainings- en adviesbureau naar een standaardformaat vertaald.
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Dit zijn uw business benefits 

Om het u gemakkelijk te maken, hebben we per thema een overzicht gemaakt van de verschillende voordelen van 

een Enterprise Service Bus. Zo ziet u in één oogopslag welke business benefits een ESB voor uw organisatie biedt.

Implementatie 

Lage implementatiekosten

Dankzij de inzet van diverse versnellers zijn de eenmalige opstart- en bouwkosten van interfaces lager dan bij 

reguliere implementaties.
 
Uitgebreide bibliotheek vol interfaces

De samenwerking met onze leveranciers is langdurig en intens: zij verbinden hun applicaties daarom standaard 

met inQdo connect. Het resultaat? Elke partij die werkt via ons integratieplatform mag exclusief gebruikmaken 

van onze best practices interface bibliotheek die zich bovendien continu uitbreidt.
 
Sneller implementatie, laag risico

De relevante best practices voegen we toe aan onze aanpak. Voor u betekent dit dat u, dankzij onze uitgebreide 

en diepgaande ervaringen, realtime profiteert van een zeer snelle implementatie met een minimaal risico op 

kosten- en tijdsoverschrijding. Ook stellen we inQdo connect geconfigureerd beschikbaar zodat u bij de 

aanvang van een project geen tijd en energie verliest aan de installatie en de basisconfiguratie van het platform.

Exploitatie

Relevante kennis diepgaand aanwezig

Betrouwbaar, schaalbaar, beheersbaar én uiterst voorspelbare exploitatiekosten. Doordat we kennis hebben 

van alle relevante koppelingen naar uw concernapplicaties voeren we veranderingen snel door. Dit maakt 

complexiteit voorspelbaar. Wél zo prettig voor uw organisatie. 

Vrijheid in contract, helderheid in kosten

Wij geloven niet in langdurige financiële afspraken. Vertrouwen en vrijheid vinden we belangrijker dan elkaar 

binden op basis van vaste contracten die nauwelijks opzegbaar zijn. Onze voorwaarden zijn helder: inQdo 

connect wordt aangegaan in de abonnementsvorm met een opzegtermijn van 2 maanden. Duidelijk. Eerlijk en 

helemaal van deze tijd. En dat geldt overigens ook voor het transparante afrekenmodel dat we hanteren. 

State-of-the art software en technologie

Piekbelastingen en forse groei worden perfect opgevangen dankzij de hoogwaardige software en 

onderliggende technologie die we inzetten. Uw platform groeit eenvoudig mee met uw business needs: tijdelijk 

een piekbelasting op de website of veel bestellingen in een webshop? Geen probleem. Fixen we. Uiteraard 

gebruiken we de modernste monitoring mogelijkheden om proactief, efficiënt en bovenal persoonlijk met u te 

communiceren, bijvoorbeeld over uw huidige operationele status. 

Innovatie

Toonaangevende cloudtechnologie 

Onze ESB is gebouwd op de innovatieve cloudtechnologie van Amazon Web Services en integratietechnologie 

webMethods van Software AG. inQdo connect kan volledig worden geïntegreerd met uw bestaande 

concernsystemen, ongeacht of deze on-premise of in de cloud staan. 



De bedrijven die bij ons terecht komen bevinden zich in verschillende stadia. Zo meldt een afdelingshoofd IT zich 

als er systemen dreigen vast te lopen en hij beseft dat er iets moet gebeuren. En wel nú. Een ander, dit kan 

bijvoorbeeld een IT-architect zijn, heeft een duidelijke visie over de kant die het ICT-landschap van zijn bedrijf op 

moet groeien. Hij beseft dat een ESB de ultieme oplossing is om stabiel en innovatief de toekomst in te gaan. 

Wát de reden uiteindelijk ook is, over één ding zijn ze het eens: naast rust en structuur in de ICT-omgeving, moet 

deze slimme software-oplossing uiteindelijk ook een zinvolle investering zijn met een interessante ROI-periode. 

Het spreekt voor zich dat dit logische rendementsvraagstuk, naast andere thematiek, aan de basis van de 

ontwikkeling van de ESB heeft gestaan - en nog steeds staat.

Peter Perebooms, managing partner van inQdo

Neem contact op

uw websites, webshops, ERP- en logistieke systemen en webshops koppelen via één systeem?

de rust en zekerheid ervaren dat lokale verstoringen geen impact (meer) hebben op uw andere systemen?

de garantie van een innovatieve partner met specialisten uit de praktijk, die uw business cases tot in detail 

begrijpen en deze concreet voor u oplossen door inzet van hoogwaardige software en 

(cloud)technologieën?

absolute vrijheid om over te stappen omdat u bewust voor een flexibel abonnement kiest en helderheid 

rondom uw kosten?

meer innovatiekracht door (her)focus op uw core business en de zekerheid van een betrouwbare, veilige 

partner die bovendien uw risico’s verlaagt en over de juiste certificeringen beschikt? 

Neem dan contact met ons op via:
085 - 201 11 61
info@inQdo.com
www.inQdoconnect.com
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Succesvol door focus op uw core business

Door inzet van een ESB blijft u ver weg van problemen rondom niet werkende koppelingen als gevolg van een 

aanpassing in uw ICT-landschap. Zo kunnen we informatie die eenmaal is ontsloten t.b.v. backoffice systemen, 

met minimale aanpassingen, ook ontsluiten voor mobiele toepassingen. U houdt kostbare tijd over en kunt zich 

(weer) helemaal richten op uw kernactiviteiten. Weet u nog hoe dat voelde? Om vooral dát te doen waar u 

energie van krijgt…?

Specialisten uit het veld

Onze professionals komen zélf uit het werkveld; ze begrijpen als geen ander hoe ze ICT, als middel en géén 

doel op zich, op praktische wijze in dienst kunnen zetten van de organisatie, gebruikers, KPI’s en doelen.  Fijn, 

omdat naast gedegen ICT-kennis ook communicatie een belangrijk onderdeel van een geslaagd traject is.
 
Veilig en betrouwbaar: relevante certificeringen aanwezig

Uiteraard zijn onze toepassingen volledig AVG-proof én beschikken we over relevante certificeringen:             

ISAE 3402 en ISO 270001.
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Wilt u: 


