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Mi s s i e
De doelstelling van CIMSOLUTIONS is
het leveren van hoogwaardige diensten
en oplossingen op gebied van bestuurlijke,
administratieve en industriële automatisering. Wij richten ons voornamelijk op het
toepassen van state-of-the-art ICT concepten en technieken met als doel een optimale
oplossing voor onze klanten. Onze passie
is om te leren, te creëren, te implementeren
en te beheren voor onze klanten. Wij helpen
onze klanten om succesvol te zijn in hun
projecten en doelen. Onze expertise dekt
alle fasen af van de software levenscyclus
van specificatie en haalbaarheid tot ontwerp,
ontwikkeling, test & implementatie, onderhoud, beheer en projectmanagement van
zowel maatwerk- als standaardapplicaties,
systemen, hardware en netwerken.
CIMSOLUTIONS onderscheidt zich door
het leveren van professionele en onafhankelijke hoogwaardige ICT-diensten, met een
concurrerende prijs / kwaliteit verhouding,
gebaseerd op een lange termijn relatie met
klanten en medewerkers, een efficiënte ISOen NEN-gecertificeerde organisatie, een
Lean kosten-structuur en de visie om onze
diensten buiten de nationale grenzen uit te
breiden. Onze toekomst is gewaarborgd
door onze sterke klantgerichtheid, kwaliteit
van onze mensen en onze diensten en het
feit dat we sinds onze start in 1992 elk jaar
winst hebben gemaakt. De komende jaren
voorzien wij een voortdurende autonome
groei zowel binnen als buiten Nederland
en Bangladesh.
Sinds de oprichting in Nederland in 1992
is CIMSOLUTIONS gegroeid naar meer dan
250 professionals die zich voor onze klanten
in Nederland en Europa inzetten vanuit onze
6 vestigingen in Nederland en een vestiging
in Bangladesh.
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Automation for Business
EXPERTISE GEBIEDEN

Al onze medewerkers hebben een HBO of Universitair diploma in:

WAAROM CIMSOLUTIONS?

KENNIS EN ERVARING

CIMSOLUTIONS heeft 2 divisies: Business en Industry, waarbij

• Informatiekunde / Informatica / Bedrijfskundige Informatica

De meerwaarde, die CIMSOLUTIONS

Dankzij de grote verscheidenheid aan projecten, waarin

iedere divisie zich op een specifieke klantenbehoefte richt:

• Informatiedienstverlening en Informatiemanagement.

uw organisatie biedt, bestaat uit:

CIMSOLUTIONS en haar medewerkers worden ingezet,

• Business: bestuurlijke, zakelijke en administratieve automatisering.

• Bedrijfskunde / Bedrijfseconomie.

• Kwaliteit. CIMSOLUTIONS is

beschikken wij over een uitgebreide kennis en ervaring met velerlei

• Industry: in-product of embedded software, research & develop-

• Operations Research / Wiskunde.

ISO 9001:2008 en NEN 4400-1

platformen, methoden en technieken, databases, tools, testtools en

• Technische Informatica / Computerkunde

gecertificeerd.

programmeertalen. Onderstaand treft u een overzicht aan van onze

• Telecommunicatie, Internet en Multimedia.

• Ons Accountmanagement is gericht

kennis en ervaring, waarbij we aantekenen dat dit puur indicatief en

ment, technische en industriële automatisering.

op het onderhouden van een lange

Een aparte Informatiebrochure Automation in Industry is beschikbaar op aanvraag.

In het wervings- en selectieproces en tijdens de begeleiding van

termijn relatie met onze klanten

zeker niet uitputtend is:

onze medewerkers wordt er voor gezorgd dat ze zowel technisch

en het continu bewaken van de

Platformen

CIMSOLUTIONS Business is op onderscheidende wijze actief

als communicatief goed onderlegd zijn. ICT-ers richten zich op

klanttevredenheid. Met de uitste-

	Windows, Unix, Linux, AS/400, OpenVMS, open systems en

binnen de volgende marktsectoren:

minimaal twee expertisegebieden, die ze tijdens alle projectfasen

kende track-record en een hoge

1. Overheid

inzetten. Vanwege een technische achtergrond van zowel mede-

klanttevredenheid bij onze gerenommeerde klanten in Nederland

Projectmanagement en kwaliteit

2. Financiële Dienstverlening

werkers als managers en meerdere vestigingen, dichtbij onze

en daarbuiten, is CIMSOLUTIONS uw ideale partner.

	PRINCE2, Lean IT, IPMA, Agile Scrum, RUP, DSDM, ITIL,

3. Gezondheidszorg

klanten, is er regelmatig informeel contact en zijn de lijnen kort.

4. Handel en Transport

Het management kent iedere medewerker en zijn ambities (die ook

medewerkertevredenheid over de geleverde prestaties door

MS-Projects, CMM(I), SPI, ISO, TSP, PSP, TMap, ISEB, TMM(I)

5. Energie, Telecom en Utilities

vastliggen in een Personal Development Plan). De cultuur is samen

onze medewerkers. Het continu streven naar een langdurige

en Gestructureerd testen.

6. Publicatie en Multimedia

te vatten met de termen: klantgericht, toegankelijk, snel, flexibel, op

relatie met onze medewerkers en het keurmerk “Top Employer

Methoden en technieken

7. Internet en Webapplicaties

leren ingesteld en no nonsens.

ICT” draagt bij aan het aantrekken en het behoud van de mede-

	Agile SCRUM, RUP, DSDM, SDM, OO (UML, use cases, Class

• Ons Fieldmanagement is gericht op het bewaken van klant- en

werkers en dus de continuïteit van onze dienstverlening.

8. Offshoring in alle marktsectoren

COMPETENTIEMANAGEMENT EN
KENNISMANAGEMENT

• Ons Matching proces staat garant voor een perfecte aansluiting

DIENSTEN EN OPLOSSINGEN

Vanwege de snelle ontwikkelingen in onze markt is het van

• Door onze Projectmanagement aanpak kunnen wij (en u) risico’s

De diensten en oplossingen van CIMSOLUTIONS zijn onafhankelijk

essentieel belang om blijvend aan de competenties van onze

van leveranciers van software en hardware en passen zich aan aan

medewerkers te werken (zowel vaktechnisch als communicatief).

• Ons Kennismanagementproces zorgt er voor dat CIMSOLUTIONS

de behoeften van onze klanten.

Een kleine greep uit veel gevolgde opleidingen en certificeringen

zich richt op strategische kennisgebieden, waarbinnen ICT-ers van

Onze diensten en oplossingen richten zich op:

treft u onderstaand aan:

mentoren en van elkaar leren. Kennis wordt snel opgenomen en

Per marktsector is op verzoek een aparte flyer beschikbaar.

Requirement Management.
Architectuur, Web, Internet, Portal, Cloud.
• Systeem ontwikkeling, Object Oriëntatie, UML, Java, C, C++, C#,
Ruby, .NET.
• Testmanagement, testen en tools: (niet-) functionele, geautomatiseerd, Exploratory, ISEB, ISTQB, TMMi, TMap Next, Agile Testing.
• Databases, datawarehouses, data vaults: Oracle, MS SQL Server.

beheersen en tijdig de afgesproken systemen opleveren.

stroomt tussen medewerkers en naar de klanten.

• Business en Informatie Analyse, Business procesoptimalisatie,
• Systeem & Software Architecture & Design, Service Oriented

van de vraag van de klant en de juiste beschikbare medewerker.

• Project- en kwaliteitsmanagement (Agile/SCRUM, DSDM, RUP,

• Specialisatie en volledige ondersteuning. Door onze specialisatie

• Microsoft, Oracle en Open Source platformen en software.
• Project- en Kwaliteitsmanagement: Prince2, Agile/Scrum, RUP,
DSDM, Lean IT, CMM (i), IPMA, ITIL, ASL, BiSL.

• Offshoring in Dhaka (Bangladesh), waarvan een aparte flyer op
aanvraag beschikbaar is.

Informix, DB2, JDBC, ODBC en OO databases, data warehouses,
data vaults.
Tools
	Rational Analyst Studio (Rational Rose, Clearcase), Oracle
Websphere, WAS, Eclipse, Tomcat, Struts, JBuilder, SDW, Visual
Age Generator, Visual Studio, Visual Studio.NET, NET Framework,

intelligence, portals, ITIL, ASL, BISL).

ontwikkeling, test, implementatie, onderhoud, support en project-

Sharepoint, Bizztalk, Microsoft IDE, Borland IDE, ObjectTeam,

management.

S-Designor, ObjectDomain, Erwin, Business Objects, Cognos,

• Datamodellering en database managementsystemen (Oracle,
MS-SQL Server, MySQL).
• Systeem- en softwareontwikkeling en beheer (Agile SCRUM,

• Systeem- en Configuratiemanagement, Change en Performance
Management, Capaciteitsplanning.
• Business Solutions (ERP): SAP, Oracle ERP, MS Dynamics.
• Testmanagement en testen (TMap Next, ISEB, TMMI, ISTQB,
Agile Testing).
• Systeembeheer en netwerkbeheer (ITIL, ASL, BiSL, SMS,
MOM, MOF).
• Interview- en gesprekstechnieken, adviesvaardigheden en
communicatieve en sociale vaardigheden.

• Regionale en internationale ondersteuning. CIMSOLUTIONS heeft

Hyperion and Crystal Reports.

meer dan 250 professionals, die werken vanuit onze kantoren

Workflow Management en Document Management
	Open Information Management Server, Staffware, Hummingbird,

Nederland en Europa.
• Prijs. De tarieven zijn concurrerend, zeker gezien het kwaliteits
niveau van onze medewerkers.
• Benadering. Onze benadering is breder dan uitsluitend het auto-

FileNet, Documentum, Tridion.
Business Solutions (ERP)
SAP, Oracle ERP Suite, MS Dynamics.
Testtools
	Rational Test Factory (Robot Test Manager), Mercury,

matiseringsvraagstuk. Het verdient vaak aanbeveling eerst de

Testdirector, Selenium, SoapUI, SQA TeamTest, NUnit, JUnit,

bedrijfsprocessen in kaart te brengen en te optimaliseren voordat

MS-Visual Test, BoundsChecker, Purify, PureCoverage, Quantify,

het automatiseringsdeel aan bod komt.
• Offshoring. U realiseert niet alleen kostenbesparingen, één
van de vele voordelen. U kunt ook een kortere ‘time to market’

Cantata++, C-Cover, Winrunner en CodeCheck.
Programmeertalen
	.NET (C#, ASP.NET, Visual Basic.NET), Java (J2EE, JSP, servlets),

realiseren, uw verkoop vergroten, toegang krijgen tot nieuwe

SQL, XML, XSL, Visual Basic, ASP, C, C++, Ruby, JavaScript,

CIMSOLUTIONS verzorgt zowel interne als externe opleidings-

markten, flexibele en schaalbare capaciteit en verhoogde proces

Lotus Notes, DHTML, HTML, Active-X, PL/SQL, Oracle

programma’s en certificeringstrajecten voor al haar medewerkers.

effectiviteit realiseren. Onze aparte flyer over Offshoring beschrijft

Developer, Oracle Forms, Oracle Reports, Oracle Portal,

Kennisoverdracht van en onderzoek naar actuele ontwikkelingen

waarom CIMSOLUTIONS uw ideale partner is om u te helpen de

Delphi, Pascal en Progress.

vinden plaats via diverse goed bezochte Special Interest Groups en

uitdagingen te beheersen en te profiteren van de voordelen van

• Projecten (ook fixed-price), consultancy, individueel advies en
gerichte teamopdrachten.

	Oracle, MS-SQL Server, MySQL, MS-Access, Sybase, Ingres,

ingezet. Van specificatie en pakketselectie tot en met ontwerp,

en Dhaka (Bangladesh) en zich inzetten voor onze klanten in

• Business Solutions (ERP): SAP, Oracle ERP, MS Dynamics.

NEXT, ISEB, ISTQB, TMM(I) en Gestructureerd testen.
Databases

analyse, workflow management, data warehouses, business

in Vianen, Best, Deventer, Rotterdam, Amsterdam, Groningen

TMap Next, ITIL, ASL, BiSL.

CSS, EDI, SOAP, NIAM, ITIL, ASL, SMS, MOF, MOM, TMap

(Designer, JDeveloper, Developer, Forms, Reports, Portal), Toad,

Based Development, Microsoft, Java, COM/DCOM, SOA).

• Business Intelligence: Business Objects, Crystal Reports, Cognos.

(COM/DCOM), RAD, Yourdon, Oracle CDM, Oracle Headstart,

onze medewerkers in alle fasen van het softwaretraject worden

RUP, DSDM, OO, UML, Design Patterns, .NET, J2EE, Component

ment, Document Management.

Diagrams, Design Patterns), Component Based Development

• Optimalisatie en beheersing van bedrijfsprocessen (informatie

• Product Ontwikkeling en Innovatie (Research & Development).

• State-of-the-art ICT-concepten: Agile/Scrum, Lean IT, UML, XML,

ASL, BiSL, PMBok, Stargate, Promise, Prompt II, PJM, Tipi,

in markten, zoals Business en Industry, en vakgebieden, kunnen

SPI, CMMI, SDM, Prince2, IPMA, Lean IT).

• Systeem & Software Application Onderhoud, Support & Management.
• Workflow Management, Content Management, Kennismanage

architectures (SOA, Cloud, NORA, PETRA, GEMMA).

ORGANISATIE

het Consultant Development Programma, waarbij iedere ICT-er op

Sinds de oprichting in Nederland in 1992 is CIMSOLUTIONS

coaches kan terugvallen.

offshoring.
• Onafhankelijkheid van leveranciers. CIMSOLUTIONS heeft geen

WAT KAN CIMSOLUTIONS VOOR U BETEKENEN?
Deze vraag kunnen we het beste beantwoorden in een persoonlijk

gegroeid naar meer dan 250 professionals die zich voor onze klan-

enkele binding met leveranciers. Onze adviezen en oplossingen zijn

gesprek waarin we op uw specifieke situatie en behoeften kunnen

ten in Nederland en Europa inzetten vanuit onze 6 vestigingen in

objectief en zuiver toegespitst op de vraagstelling van de opdracht-

ingaan. Aarzel niet om hierover geheel vrijblijvend contact op te

Nederland en een vestiging in Bangladesh.

gever en niet op de producten van een specifieke leverancier.

nemen met CIMSOLUTIONS.
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