CIMSOLUTIONS
in Financiële Dienstverlening

Teamleider Corporate ICT Ian Kho (rechts) van Robeco met Web Ontwikkelaars Özkan Ulu (links) en Arno van Hout (midden) van CIMSOLUTIONS.

CIMSOLUTIONS levert hoogwaardige en professionele ICT
consultancy diensten en softwareontwikkelingoplossingen
op het gebied van bestuurlijke, administratieve en industriële
automatisering. 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 Business richt zich op de volgende marktsectoren:
• Overheid
• Financiële Dienstverlening
• Gezondheidszorg
• Handel en Transport
• Energie, Telecom en Utilities
• Publicatie en Multimedia
• Internet en Webapplicaties
• Offshoring in alle marktsectoren
Onze klanten in de sector Financiële Dienstverlening, zoals
Robeco, ABN AMRO, Volvo Financial Services, Binck Bank,
PGGM, Delta Lloyd / Ohra, De Friesland Zorgverzekeraar, Menzis,
Amsterdam Trade Bank en Achmea, hebben een uitstekende
reputatie en staan bekend om hun innovatieve vermogen. Naast

het doorvoeren van wetgeving op het gebied van boekhouding
en rapportage, zoals Basel en IFRS, zijn onze financiële klanten
bezig om bedrijfsprocessen efficiënter in te richten. Dit gebeurt
zowel intern, door het bedenken van generieke oplossingen, als
extern, door verbeterde integratie in de keten. In beide gevallen
maken zij steeds vaker gebruik van Internet technologie en open
standaarden zoals webservices en XML. Financiële systemen
dienen absoluut foutloos ontworpen en ontwikkeld te worden.
Er is daardoor een toenemende aandacht voor gestructureerd
testen.
CIMSOLUTIONS specificeert, ontwerpt, ontwikkelt, beheert
en test in nauwe samenwerking met onze klanten in de sector
Financiële Dienstverlening, kwalitatief hoogwaardige (Internet)
software zoals: wereldwijde automatische incasso-programmatuur voor multinationals, gegevensuitwisseling tussen verzekeraars en ziekenhuizen over verzekerden, centrale berekening
van leasetermijnen, software waarmee bedrijven de pensioenen
voor hun medewerkers zelf kunnen beheren en management
informatie systemen.
Ter illustratie van onze activiteiten binnen de sector
Financiële dienstverlening presenteren wij u met trots het
volgende voorbeeld van Robeco op de volgende pagina:

CIMSOLUTIONS
in Financiële Dienstverlening
Robeco houdt zich als beleggingsinstituut al 75 jaar bezig met
het creëren van producten die een zeer hoog beleggingsresultaat
realiseren, zowel voor particulieren als voor zakelijke investeerders. Robeco is één van de grootste beleggingsspecialisten van
Europa, met een beheerd vermogen van ruim 110 miljard euro.
Ook houdt Robeco zich bezig met producten op het gebied van
sparen en hypotheken.
Door grondige analyses, bedrijfsbezoeken en kwantitatieve
modellen komt Robeco tot een aantal goed presterende fondsen,
waarin belegd wordt. Naast het bepalen van fondsen zijn het
publiceren van bedrijfs- en beleggingsresultaten en het adviseren
van beleggers kernactiviteiten. De afdelingen R&D en ICT ondersteunen de primaire processen, die steeds meer via het web
verlopen.
Medewerkers van CIMSOLUTIONS hebben voor Robeco aan
diverse projecten gewerkt als software ontwerper, software
ontwikkelaar en tester. Projecten zijn op een DSDM manier uitgevoerd, waarbij samen met de gebruiker op een iteratieve en
incrementele wijze software is ontwikkeld. De software is in een
vroeg stadium op gebruikersvriendelijkheid ontworpen en getest,
waarbij meerdere prototypes zijn gemaakt om de risico’s te
beperken en de acceptatie te verhogen:
• Voor een Hypotheekadvies Module voor Robeco Direct zijn de
‘Form Engine’ en de ‘Calculator Engine’ ontwikkeld. De ‘Form
Engine’ zorgt er voor dat de data, die is opgeslagen in XML
bestanden, op de server wordt geconverteerd naar ASP.NET
pagina’s. De ‘Calculator Engine’ bevat alle benodigde berekeningen die noodzakelijk zijn voor een hypotheekadvies.
• Voor de publicatieafdeling IRIS is gewerkt aan een module, die
gebruikt wordt voor het genereren van publicaties in verschillende vormen (zoals XML, HTML, Word en PDF). Deze tool is
geïntegreerd met de workflow management tool Staffware.
• Voor de beleggingsafdeling van Rabobank is een ASP.NET
webapplicatie met meerdere lagen ontwikkeld, die gebruikt
wordt voor het rapporteren over verschillende beleggingsinformatie. De applicatie genereert Excel documenten en is generiek
opgezet, waardoor het mogelijk is om rapportages uit te breiden
zonder daarvoor de code te wijzigen. Er is gebruik gemaakt van
XML bestanden met XML queries en een XSL style sheet.
CIMSOLUTIONS richt zich op het professioneel inpassen en
toepassen van state-of-the-art ICT-concepten en technieken
met als doel een optimale oplossing voor onze klant. 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 standaard
applicaties, systemen, hardware en netwerken.

CIMSOLUTIONS onderscheidt zich door het leveren van pro
fessionele en onafhankelijke hoogwaardige ICT-diensten, met
een concurrerende prijs / kwaliteit verhouding, gebaseerd op
een lange termijn relatie met klanten en medewerkers, een
efficiënte ISO- en NEN-gecertificeerde organisatie, een Lean
kosten-structuur en de visie om onze diensten buiten de natio
nale 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 voort
durende 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.
CIMSOLUTIONS levert de volgende expertise en diensten:
• Business en Informatie Analyse, Business process optima
lisatie, Requirement Management.
• Systeem & Software Architecture & Design, Service Oriented
Architectuur, Web, Internet, Portal, Cloud.
• Systeem ontwikkeling, Object Oriëntatie, UML, Java, C, C++,
C#, Ruby, .NET.
• Testmanagement, testen en tools: (niet-) functionele, geauto
matiseerd, Exploratory, ISEB, ISTQB, TMMi, TMap Next,
Agile Testing.
• Databases, datawarehouses, data vaults: Oracle, MS SQL
Server.
• Systeem & Software Application Onderhoud, Support &
Management.
• Product Ontwikkeling en Innovatie (Research & Development).
• Workflow Management, Content Management,
Kennismanagement, Document Management.
• State-of-the-art ICT-concepten: Agile Scrum, DSDM, RUP,
Lean IT, UML, XML, TMap Next, ITIL, ASL, BiSL.
• Business Intelligence: Business Objects, Crystal Reports,
Cognos.
• Business Solutions (ERP): SAP, Oracle ERP, MS Dynamics.
• Microsoft, Oracle en Open Source platformen en software.
• Project- en Kwaliteitsmanagement: Prince2, Agile Scrum, RUP,
DSDM, Lean IT, CMM (I), IPMA, ITIL, ASL, BiSL.
• Projecten (ook fixed-price), consultancy, individueel advies
en gerichte teamopdrachten.
• Offshoring in Dhaka (Bangladesh), waarvan een aparte flyer
op aanvraag beschikbaar is.
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