Netaspect Software BV
Postbus 569
3300 AN Dordrecht
t. 078 611 16 00
sales@netaspect.nl

News
September 2010

Klant

Proteq
Wij vroegen Jaap van Dijk,
interim programmamanager Proteq, naar zijn
ervaring met Certigo:

“Wij hebben voor Certigo gekozen omdat wij snel producten willen ontwikkelen op een
modern platform, met minder
onderhoud en tegen lagere
kosten.
Met Certigo koppelen wij de
backoffice aan onze frontend. In de middellaag voeren

we eenvoudig product definities, premieberekeningen en
acceptaties uit. Door middel
van Straight Through Processing, wordt een groot volume aan transacties, zoals
nieuwe polissen, direct afgehandeld.

Op dit moment zijn wij bezig
met de uitbreiding van de
implementatie van Routemobiel in Zelf.nl en zal Dier &
Zorg binnenkort als apart
label worden uitgebracht. “

Het bijzondere aan Certigo is
dat er meerdere koppelingen
met backoffices mogelijk zijn.
Daarnaast biedt de software
een snelle premieberekening,
-acceptatiekader en –
productontwikkeling.
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Certigo Sales & Service release 2.3 gereed
Geheel volgens planning, is in
Q2 de nieuwe release van
Certigo Sales & Service 2.3
uitgebracht.

De nieuwe release 2.3 kent
een aantal belangrijke efficiency verbeteringen. Zo zijn
er nieuwe features
toegevoegd, bevindingen
opgelost en is behalve de
layout en uitstraling ook de
inhoud beter van structuur
geworden. Hierbij is de feedback van bestaande klanten
uit de usergroup sessies ter
harte genomen.

Uiteraard is dit binnen afdeling Product development,
die onder leiding valt van
Raymond Julicher, smakelijk
gevierd.

Iedere volgende release van
Certigo Sales & Service
bestaat uit een complete set
software en documentatie
van de solution alsmede van
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Wij houden u graag
regelmatig op de
hoogte van interessante ontwikkelingen
op softwaregebied.
U kunt zich op ieder
moment voor deze
nieuwsbrief aan– of
afmelden, door een
mailtje te sturen naar
sales@netaspect.nl.

de Meta Portal Player en de
diverse beschikbare Gateways (zoals FISH, Roydata,
Audascan, RDC Voertuigscan
en Voertuigdata).

Meer weten? Neem contact met ons op via 078 611 16 00 of
sales@netaspect.nl
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Open Single Point of Definition
Certigo opent Productfabriek
Door Jacques van ‘t Ende, Chief
software architect.

hun oorsprong kennen in de
tijd waarbij integratie niet
verder ging dan het uitwisseHet lijkt een eenvoudig con- len van bestanden, waarbij
cept; er is één plek waar alle alleen de eigen database de
regels en definities worden waarheid bevat, zijn we nog
bewaard, beheerd en waar ver af van het ideaal.
alle systemen, ook die van
Voor Certigo is Service
business partners, gebruik
Oriëntatie de werkelijkheid
van maken.
waarmee gewerkt wordt. De
productfabriek van Certigo
Hoe realistisch is dit echter
vormt een Open Single Point
in de wereld van rekenOf Definition omgeving waar
boxen, bestaande kennisCertigo definities, die van
banken en ketenpartners die derden en reeds aanwezige
inmiddels reken en accepta- omgevingen samengesmeed
tie services beschikbaar stel- worden tot één beheerst
len waarmee gewerkt MOET geheel en weer beschikbaar
worden gesteld als productworden? Met systemen die
factory services.

Deze services zijn volledig
open, ze worden uiteraard
gebruikt binnen de Certigo
processen zelf, maar zijn ook
volledig toegankelijk voor
andere systemen en Business to Business kanalen.
Hiermee opent Certigo een
Productfabriek.
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Engage! Software
Interessante informatie:

Bekijk nu het laatste
filmpje op Certigo
Live!
www.netaspect.nl
www.engage.nl

Engage! Software is leverancier van Engage! Modeler.
Als partner van Engage! zet
Netaspect deze softwaretool
in om bijvoorbeeld de
procesbeschrijving bij een
verzekeraar te vereenvoudigen en gebruikt deze onder
andere voor het toetsen van
een business case bij digitale
schade afhandeling.

digde cijfers te verzamelen
en antwoord te geven op
vragen of een dergelijke oplossing binnen een organisatie kan en wat de kosten zijn.
De klant krijgt een goed inzicht in het process en in zijn
uiteindelijke besparing.

juiste analyse te maken en te
simuleren hoe de digitale
schade afhandeling er met
Certigo Claimhandling uit kan
zien.

Door gebruik te maken van
Engage! Modeler is het
mogelijk om samen met de
Het is een snelle en eenklant het huidige proces in
voudige manier om de beno- kaart te brengen en een

www.zelf.nl

Meer weten? Neem contact met ons op via 078 611 16 00 of
sales@netaspect.nl

