CIMSOLUTIONS
in Offshoring

Monnujan Khanam van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden biedt de Nederlandse Nationale vlag aan Moynul Hossain van CIMSOLUTIONS tijdens de openings
ceremonie van de vestiging in Dhaka. De ambassadeur, Zijne Excellentie de heer Alphons Hennekens, en Tanvir Hossain van CIMSOLUTIONS kijken met genoegen mee.

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 heeft 2 divisies: Business en Industry.
CIMSOLUTIONS Business richt zich op de marktsectoren:
• Overheid
• Financiële Dienstverlening
• Gezondheidszorg
• Handel en Transport
• Energie, Telecom en Utilities
• Publicatie en Multimedia
• Internet en Webapplicaties
• Offshoring in alle marktsectoren

CIMSOLUTIONS Industry richt zich op de marktsectoren:
• Elektronica & Multimedia
• Halfgeleider Industrie
• Medisch & Gezondheidszorg
• Auto, Lucht & Ruimtevaart Industrie
• Productie & Logistiek
• Verkeer & Transport
• Telecommunicatie & Internet
• Offshoring in alle marksectoren

Door de volwassenheid van ICT en de toenemende globalisering wordt het model van offshore en wereldwijde softwareontwikkeling, test, onderhoud en beheer voor veel organisaties steeds meer onvermijdelijk. Onze klanten die een offshore- en globaal model geadopteerd hebben, zijn
succesvolle organisaties met een uitstekende reputatie. Ze realiseren niet alleen kostenbesparingen, dat is slechts één van de vele voordelen.
Deze organisaties realiseren ook een kortere ‘time to market’, verkooptoename, toegang tot nieuwe markten, flexibele en schaalbare capaciteit
van resources en een verhoogde effectiviteit van processen. Hierdoor kunnen hun specialisten zich concentreren op de tactische en strategische
innovatieve projecten en oplossingen, zodat zij makkelijk innovatieve technologieën toevoegen aan hun producten.
Nieuwe kansen bieden nieuwe uitdagingen. Hoe borgt u de overdracht van kennis, kwaliteit en productiviteit? Hoe kunt u culturele verschillen
en communicatiekloven overbruggen? Hoe begint u met offshoring zonder enige ervaring? Hoe schaalt u resources met specifieke kennis op
en af met behoud van deze mensen? Hoe zit het met de tooling voor configuratiemanagement, bug tracking en requirement management? Hoe
verbetert u de efficiëntie van uw bestaande offshore-organisatie? Met ons uitstekende track-record van 20 jaar dienstverlening aan Nederlandse
en andere Europese klanten met een voortreffelijke klanttevredenheid, onze hoge medewerkertevredenheid, het 5 jaar op rij winnen van de award
“Top Employer ICT”, onze volledig uitgeruste kantoren en toegewijde ICT-professionals met onshore en offshore ervaring, zowel in Nederland
als in Dhaka, en het feit dat een aantal van onze gewaardeerde medewerkers uit Bangladesh komt, is CIMSOLUTIONS uw ideale partner om
u te helpen de uitdagingen te beheersen en te profiteren van de voordelen van offshoring.

CIMSOLUTIONS
in Offshoring
CIMSOLUTIONS biedt drie modellen om aan de verschillende
behoeften te beantwoorden van verschillende klanten:
• Fixed-Price of Project met resultaatverantwoordelijkheid:
Geschikt voor een tijdkritisch project met goed gedefinieerde eisen
en reikwijdte.
• Individuele consultancy opdracht:
De meest flexibele inzet van projectbetrokkenheid op basis van tijd
en middelen.
• Onsite-Offshore (hybride) model / Gerichte teamopdracht:
Geschikt voor grote, complexe en lange termijn systeem
ontwikkeling, test, applicatie beheer en onderhoud.
Onze staat van dienst in offshoring en die van onze medewerkers
is geïllustreerd in de volgende voorbeelden:
• Product Owner en Scrum Master van een Marketing Operation
Management Portal, ontwikkeld in Bangladesh voor grote en
complexe Europese klanten zoals Dell en Microsoft.
• Scrum Master, projectmanagement, systeemanalyse, ontwerp en
software engineering van multidisciplinaire en multisite ontwikkeling
van producten voor het doen van metingen, uitgevoerd door
projectteams in Nederland en in Maleisië.
• Systeemontwerp, software architectuur en projectmanagement van
een web-based informatiesysteem voor een Nederlandse klant,
ontwikkeld samen met een offshore-team in Bangladesh.
• Projectmanagement en programmamanagement van diverse
ICT-projecten voor een Nederlandse baggeraar, uitgevoerd door
projectteams in Nederland en in Roemenië.
• Een CIMposium met het thema “Meet your Goals by Effectieve
Offshoring”, met een praktische aanpak vanuit zowel Onshore
als Offshore perspectief. Deze organiseerden we voor onze klanten
in 2011. Een opname van het CIMposium op DVD is beschikbaar
op aanvraag.
• Wij zijn lid van BASIS (Bangladesh Association of Software
en Information Services) en BDCCI (Dutch-Bangla Chamber of
Commerce & Industrie).
• CIMSOLUTIONS is sponsor en exposant van de Outsourcing
Zone op de SoftExpo 2012, de grootste ICT-beurs voor software
producten en -diensten in Bangladesh.
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
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 ISO- en NEN-gecertificeerde
organisatie, een Lean kosten-structuur en de visie om onze diensten

Rakib Solaimani, Software Engineer van CIMSOLUTIONS, aan het werk
in de vestiging Dhaka. Andere ICT-professionals op de achtergrond.

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.
CIMSOLUTIONS levert de volgende expertise en diensten:
• Business en Informatie Analyse, Business process optimalisatie,
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, geautomatiseerd, 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).
• Real-time Embedded Software, Technische Software Engineering
en Integratie, User Interfaces.
• Manufacturing Automation, Production & Process Control,
Simulatie, Tooling.
• 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.
Vianen
Best
Deventer
Rotterdam
Amsterdam
Groningen
Dhaka

CIMSOLUTIONS B.V.
Havenweg 24, 4131 NM Vianen
Telefoon: (+31) 347-368100
Fax:
(+31) 347-373777
E-mail:
cimsolutions@cimsolutions.nl
Internet: www.cimsolutions.nl
Internet: www.cimsolutions.com.bd

