AGRO
cloud solutions

Agro-business portaal

De apps
Het aantal applicaties dat dat u als
“App” in het Agro-business portaal

UW AGRARISCHE APPS ONLINE

kunt opnemen groeit snel. Wij
beschikken

onder

meer

over

Het Agro-business portaal zorgt er voor dat klanten, telers of uw

applicaties en rapportages op het

andere agrarische doelgroepen online over de juiste informatie

gebied van logistiek, voorraad,
kwaliteit, financiën, producten en

en applicaties beschikken. Het portaal en de applicaties zijn

verkoop.

geschikt voor desktop, smartphone en tablet en worden op een
gebruikersvriendelijke manier gepersonaliseerd aangeboden
vanuit onze moderne cloud omgeving. Kortom, online agrarische

Apps toevoegen

dienstverlening in de cloud.

Door de vele bouwstenen, de
flexibele opbouw en architectuur
kunnen snel en eenvoudig nieuwe
applicaties worden ontwikkeld en
toegevoegd. Bestaande applicaties

“State-of-the-art” portaal

kunt u ook via het portaal ontsluiten.

Mobiel en tablet

Het ontwerpen, bouwen en inrichten van

HZPC Online

gepersonaliseerde webportalen zit in onze
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genen. Onze portaaloplossing is het resultaat
van onze jarenlange ervaringen met generieke

“Digitale dienstverlening is voor HZPC steeds

portaalproducten. Onze portaaltechnologie gaat

belangrijker. omdat het kansen biedt om

Het Agro-business portaal en apps
zijn geschikt voor verschillende

uit van de plaatsing van blokken op pagina’s en

apparaten en browsers. De

efficiënter te werken. Daarnaast zijn onze
klanten steed meer online, ook mobiel.

vormgeving kan worden aangepast

de ontsluiting van generieke en specifieke “Apps”

aan uw huisstijl. Het responsive

op basis van Single Sign On. Op deze manier kan

design zorgt voor een optimale

in korte tijd een innovatief en responsive portaal

als voor onze klanten in meerdere landen.

weergave op desktop, tablet en

worden samengesteld.

Het telersportaal fungeert als toegangspoort

smartphone.

Onze oplossingen onderscheiden
door

portalen onder één dak zowel voor onze telers

tot besloten content en data. Op deze manier

Soepele integratie
zich

Binnen HZPC Online hebben wij meerdere

goede

mogelijkheden middels

integratie
online

Het Agro-business portaal heeft door de

kunnen onze telers altijd en overal beschikken

plaatsing van blokken en applicaties een

over gegevens van hun teelt, rassen, percelen,

agro-specifieke invulling gekregen. Door de

afleveringen, voorraden, financiën, producten

snelheid, de stapsgewijze implementatie en de

en certificering.

afname in de cloud bent u bij ons sneller en

Door HZPC Online werken we efficiënter en

goedkoper uit dan bij toepassing van generieke

zijn wij op de toekomst voorbereid.”

portaalproducten.

webservices en XML-feeds. Op
deze manier worden gegevens
eenvoudig uitgewisseld tussen het
portaal, de applicaties, en uw
bestaande informatiesystemen.

Tot nu toe zijn agrarische bedrijven die over een
dergelijke oplossing willen beschikken, vooral
afhankelijk van kostbare maatwerktrajecten of
heterogene softwareoplossingen die moeizaam
integreren. Met het Agro-business

portaal

beschikt u over een geïntegreerde oplossing en
betaalt u voor het gebruik inclusief beheer.

Functionaliteiten Agro-business portaal
• Modulair
Het Agro-business portaal is gebaseerd op een raamwerk waarmee u applicaties kunt integreren en ontsluiten. Doordat
u het portaal stap voor stap inricht en uitbreidt, bent u beter, sneller en goedkoper uit. Op deze manier kunt u het portaal
laten meegroeien met uw organisatie en bent u flexibel voor uitbreidingen en veranderingen.

Cloud oplossing

• Logistiek, kwaliteit en financieel

PortalPlus

Solutions

Ter ondersteuning van uw logistieke processen kunnen wij applicaties en rapportages op het gebied van voorraden,

lanceert het Agro-business portaal

voorraadmutaties, vrachtbrieven, bestellingen en afleveringen beschikbaar stellen. Op financieel gebied kunnen wij voor

als een geïntegreerde oplossing

uw doelgroepen financiële rapportages, afrekeningen, verkoopstatistieken en facturen via het portaal inzichtelijk maken.

vanuit de cloud. Wij zorgen er voor

Voor kwaliteitsborging en certificering kunnen wij applicaties op het portaal aanbieden.

Cloud

dat uw portaal 7*24 beschikbaar is.
Uw data wordt op een veilige

• Producten- en rassencatalogus

manier

Wij kunnen via het portaal uitgebreide informatie over uw producten en rassen aan uw doelgroep beschikbaar stellen.

ondergebracht

in

een

moderne, redundante, elastische
cloud

in

een

Nederlands

• Portaalbeheer en contentbeheer

datacenter. Wij verzorgen voor u

U beheert het portaal en de content zelf. Door applicaties en rollen toe te wijzen aan gebruikers bepaalt uw beheerder wie

periodieke updates (releases) van

welke applicaties kan benaderen en gebruiken. Desgewenst kan de beheerder zelf aanvullende rollen maken voor

het platform en de applicaties. U

specifieke doelgroepen.

wordt

dus

ontzorgd,

en

de

toekomstvastheid is gewaarborgd.

• Personalisatie en persoonlijk profiel
Via het persoonlijke profiel kan personalisatie van de startpagina door gebruikers worden geregeld zodat gebruikers zelf
kunnen bepalen welke apps zij toegankelijk willen hebben en welke content zichtbaar is. Daarnaast is het mogelijk bepaalde
“basis apps” vast te zetten voor alle gebruikers.

• Single Sign On
Al onze applicaties worden Single Sign On op het Agro-business portaal aangesloten. Dit houdt in dat een gebruiker
eenmalig inlogt op het portaal en vervolgens naar de achterliggende applicaties navigeert zonder opnieuw in te loggen.

OVER ONS
PortalPlus Cloud Solutions beschikt over innovatieve softwareoplossingen voor onderwijsinstellingen, agrarische
bedrijven en gemeenten. Onze software is modulair en flexibel opgezet en kenmerkt zich door gebruiksgemak
en integratiemogelijkheden. Door afname in de cloud betaalt u voor het gebruik en het beheer is bij ons in
professionele handen. Kortom: Kostenefficiënte softwareoplossingen zonder zorgen.
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