CIMSOLUTIONS
in Internet en Webapplicaties

Projectleider Rob Kooijman (midden) van Volvo Financial Services, met Webapplicatie Ontwikkelaars Erwin Bijvoet (links)
en Maurice Seton (rechts) van CIMSOLUTIONS met de Finance Calculator webservice.

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 Internet en Webapplicaties, zoals
Volvo Financial Services, de Belastingdienst, Arcadis, het
Ministerie van OCW, Robeco en het CBS hebben een uitstekende
reputatie en staan bekend om hun innovatief vermogen. Voor
het efficiënt inrichten van hun bedrijfsprocessen maken deze

organisaties steeds vaker gebruik van webapplicaties, Internet
technologie en open standaarden. De nieuwe generatie informatiesystemen wordt ontworpen en ontwikkeld op basis van
herbruikbare componenten, waarbij de bedrijfslogica maar
op één plaats staat. Deze nieuwe systemen worden naadloos
ingepast in de bestaande backoffice systemen. De transitie naar
Internet en webapplicaties dient absoluut foutloos te verlopen.
Gestructureerd testen, veelal op basis van TMap, is hierbij een
onmisbare ontwikkelstap. Verder zijn een goede beveiliging en
een goede performance belangrijke uitgangspunten.
CIMSOLUTIONS specificeert, ontwerpt, ontwikkelt, beheert
en test in nauwe samenwerking met onze klanten in de sector
Internet & Webapplicaties kwalitatief hoogwaardige applicaties
zoals: een webservice om leasebedragen centraal te berekenen,
webapplicaties voor het uitbrengen van statistische conjunctuur
gegevens, portals voor overheidsinstellingen, webapplicaties
voor elektronische aangifte, programmatuur om via het web
hypotheekoffertes aan te vragen, webapplicaties waarmee
verzekeraars en ziekenhuizen over verzekerden communiceren
en webapplicaties voor kennismanagement doeleinden.
Als illustratie van onze activiteiten binnen de sector Internet
en Webapplicaties presenteren wij u met trots het voorbeeld
van Volvo Financial Services op de volgende pagina:

CIMSOLUTIONS
in Internet en Webapplicaties
With you every minute, every mile
Het merk Volvo staat bekend om zijn hooggewaardeerde veiligheid en kwaliteit. Volvo IT levert betrouwbare diensten op de
business demand en is daarbij technologisch vooruitstrevend. Ze
beheert, ondersteunt en ontwikkelt meer dan 1.000 applicaties.
Dit zijn zowel standaard ERP als maatwerk applicaties, veelal
wereldwijd en over meerdere platformen. Volvo Financial Services
biedt financieringen, verzekeringen en reparatie- en onderhoudscontracten aan voor trucks, bussen en construction equipment.
Volvo Financial Services (VFS) in Nederland is het expertise
centrum in Europa op het gebied van financieringen. Om de
overgang naar een ERP systeem voor alle Scandinavische landen
te ondersteunen, werkt CIMSOLUTIONS binnen het Applicatie
centrum van VFS als partner van Volvo IT. Het Applicatiecentrum
krijgt verzoeken van gebruikers uit heel Europa en is functioneel
en technisch aanspreekpunt voor de migraties naar het ERP pakket en ontwikkelt maatwerk webapplicaties ter aanvulling van het
ERP systeem. Ze is spil in het web tussen de gebruikers, de ERP
leverancier en de Volvo IT organisatie in Gothenburg en Gent. De
IT-ers van CIMSOLUTIONS gaan met vele culturen om en reizen
regelmatig naar het buitenland om samen met gebruikers, Volvo
IT en de ERP leverancier de impact van wijzigingen in kaart te
brengen en afspraken te maken over de oplevering. Specialisten
van CIMSOLUTIONS hebben voor VFS aan diverse projecten
gewerkt als database ontwerper, database ontwikkelaar, software
ontwerper, software ontwikkelaar, functioneel beheerder, applicatiebeheerder en tester.
Webapplicatie ontwikkelaars van CIMSOLUTIONS hebben een
.NET webservice ontworpen, ontwikkeld en getest, die de vele
bestaande calculaties in verschillende systemen vervangt door
één centrale applicatie: de VFS calculator. Het project is volgens
de DSDM-methodiek uitgevoerd, waarbij in overleg met de kerngebruikers de functionaliteit naar prioriteit is ingedeeld. Hierna is
een iteratieplan opgesteld en uitgevoerd. Na drie iteraties is de
meeste functionaliteit in productie en ligt de focus vooral op de
integratie van de webservice met de talloze systemen binnen
de verschillende Volvo business areas en de dealer portals.
Hiervoor zijn interfaces gedefinieerd en ontwikkeld in XML.
Het was voor VFS de eerste keer dat gebruik werd gemaakt
van .NET technologie zodat CIMSOLUTIONS zich ook heeft
bezig gehouden met het opstellen van ontwikkelstandaarden,
het inrichten van de .NET ontwikkelstraat en het opzetten
van een Object Georiënteerde architectuur (UML, Use Cases,
Klassendiagrammen).
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 procesoptimalisatie,
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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