CIMSOLUTIONS
in Publicatie en Multimedia

Projectleider Edwin de Jonge (links) van het CBS en Software Engineer Michael Janus (rechts) van CIMSOLUTIONS
demonstreren de Conjunctuurklok applicatie.

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
De marktsector Publicatie en Multimedia omvat de publicatie
afdelingen van onze klanten en uitgeverijen van dagbladen,
tijdschriften, boeken en elektronische media. Het afleggen van
verantwoordelijkheid over beleid en het informeren en betrekken
van de samenleving zijn centrale thema’s bij overheidspublicaties.
In toenemende mate vervangen publicaties op websites de
traditionele vormen. Onze klanten zoals het CBS, het Ministerie

van OCW, de Belastingdienst, het Ministerie van Verkeer &
Waterstaat, het Kadaster, provincies en gemeenten gebruiken
Internet technologie om via één elektronisch loket informatie via
het web te ontsluiten. In toenemende mate wordt hiervoor gebruik
gemaakt van maatwerk Portals, die gekoppeld zijn aan achterlig
gende Data Warehouses en Business Intelligence systemen. De
nieuwe informatiesystemen dienen laagdrempelig, betrouwbaar en
veilig te zijn en foutloos ontworpen en ontwikkeld te worden. Door
een doordacht GUI ontwerp, met zo weinig mogelijk gebruikers
interactie, worden vaak complexe gegevensverzamelingen ontslo
ten. Om dit te bereiken, is het kennen van de doelgroep vereist.
Een gedegen informatieanalyse is minstens zo belangrijk als de
gebruikte ICT methoden en technieken. De koers van het kennen
van de klant en het steeds gerichter aanbieden van informatie is
definitief ingeslagen.
CIMSOLUTIONS specificeert, ontwerpt, ontwikkelt, beheert
en test in nauwe samenwerking met onze klanten in de sector
Publicatie en Multimedia kwalitatief hoogwaardige (Internet)
systemen zoals: statistische publicatiesystemen, bekostigings
systemen voor de onderwijssector, geografische informatiesyste
men, content management, workflow management, document
management en management informatiesystemen.
Als illustratie van onze activiteiten binnen de sector
Publicatie en Multimedia presenteren wij u met trots het
voorbeeld van het CBS op de volgende pagina:

CIMSOLUTIONS
in Publicatie en Multimedia
CIMSOLUTIONS is ICT voorkeursleverancier van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS). Onder het raamcontract worden
verschillende opdrachten uitgevoerd.
Het CBS heeft tot taak het verzamelen, bewerken en publiceren
van statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap.
Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) sta
tistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese
statistieken.
CIMSOLUTIONS werkt voor het CBS als content beheerder en
website ontwikkelaar:
• Content Management voor de website van het CBS. In samen
spraak met eindgebruikers is de CBS-website zowel functio
neel als technisch herontworpen. De website is toegankelijker
en betrouwbaar gemaakt door informatie te herstructureren,
onderzoek te doen naar een verbeterde navigatiestructuur en
de implementatie hiervan, themapagina’s te introduceren en
content aan te bieden, die meer op maat is en meer varieert
(zoals dynamische vacaturepagina’s).
• Ontwikkeling van de Conjunctuurklok, een onderdeel van het
Elektronisch Conjunctuurbericht dat bestaat uit een spreidings
diagram met 15 punten (indicatoren), waarmee men snel en
eenvoudig de actuele stand van de Nederlandse conjunctuur
kan aflezen. Alle benodigde achtergrondinformatie is eenvoudig
toegankelijk via de klok op het web.
• Ontwikkeling van de Statweb functionaliteit. StatWeb is een
internet applicatie waarmee de publicaties van het CBS in
tabelvorm worden weergegeven. Er is ‘drag & drop’ functionali
teit ontwikkeld zodat de cellen van de dynamisch gegenereerde
tabellen kunnen worden aangepast (soortgelijk aan Excel maar
dan op het web). Er is daarbij grondig onderzoek verricht naar
de bruikbaarheid van XML, XSL en XQL met als resultaat een
nieuwe dynamische website.
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 vestigin
gen 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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