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is in dit segment een leidende speler met een  

gebruiksvriendelijke oplossing voor de bevei-

liging van e-mailcommunicatie en bestands-

uitwisseling. René Koops: “Zo’n oplossing 

voor informatie-uitwisseling moet eenvoudig 

in gebruik zijn en uiteraard veilig.”

Veilige ontsluiting van data 

dankzij GLO Integration

Digitale transformatie is hét thema binnen 

de overheidssector. Het uitwisselen van data 

speelt hierbij een belangrijke rol. Volgens onder-

zoeksbureau Gartner draait het succesvol 

 digitaliseren van de organisatie om het 

 uitbreiden van data, analytische capaciteiten en 

een data gecentreerde cultuur. GLO Integration 

helpt organisaties om dit op een veilige en 

 efficiënte manier uit te voeren. Goede inte-

gratieomgeving speelt een cruciale rol bij het 

uitwisselen van data op een schone, veilige en 

efficiënte manier. Als gerenommeerd partner 

van MuleSoft en Splunk kan GLO Integration 

u helpen uw integratielandschap naar een 

hoger niveau te tillen. 

Nog sneller van spraak naar 

tekst met Ateq

Gemakkelijker, beter en efficiënter werken! 

Om dat te bereiken is niet altijd het nieuwste 

van het nieuwste nodig. Spraakherkenning 

behoort inmiddels tot de ‘oude’ technologieën. 

Ooit raakte het uit de gratie, maar inmiddels 

is het bezig aan een indrukwekkende comeback! 

Uit onderzoek blijkt dat typen zeven keer 

meer tijd kost dan praten. Aangezien de recente 

ontwikkelingen op het gebied van spraakver-

werking een interessante vlucht nemen, ligt hier 

een kans bij uitstek om kostbare tijd en 

 middelen te besparen. Als vertegenwoordiger 

van Philips SpeechLive kan Ateq International 

BV het hele traject voor u verzorgen. 

Enable U’s Connections as a 

Service
In de digitale netwerksamenleving moet alles 

direct met alles kunnen communiceren. 

 Digitale informatie moet veilig tussen systemen 

kunnen worden uitgewisseld. Alleen vereist 

dit complexe software en hoog gekwalificeerd 

personeel, wat kan leiden tot hoge kosten en 

projectrisico’s. Wat nu als het koppelen van 

applicaties en systemen helemaal geen 

 belemmering meer is? Dat de ideale dienst-

verlening en bijbehorende werkprocessen heel 

doelgericht kunnen worden samengesteld? 

Dat data en diensten aan iedereen, op ieder 

moment worden aangeboden: als eindproduct 

of juist als bouwsteen van andere diensten? 

Integratiespecialist Enable U biedt deze koppel-

vrijheid. 

Easy Systems maakt Robotic 

Invoicing waar

Overheden moeten snel en flexibel kunnen 

inspelen op een veranderend takenpakket en de 

actuele wet- en regelgeving. Dan kan met 

 Robotic Invoicing. Deze slimme software-

oplossing voor het gerobotiseerd verwerken 

van e-facturen is een middel om uw admini-

stratieve processen veilig, integer en efficiënt 

in te richten. Met Robotic Invoicing voldoen 

overheden aan de veranderende e-facturatie 

wetgeving en wordt er een deur geopend naar 

een wereld van mogelijkheden rondom 

 administratieve lastenverlichting. Easy Systems 

en Coforce hebben hun krachten gebundeld 

om een passend antwoord te geven op de 

 veranderende wetgeving en administratieve 

procesautomatisering. 

Toxic roept op om verantwoord 

en veilig te werken

Iedere gemeente en provincie is mede verant-

woordelijk voor de veiligheid van haar inwoners. 

Openbare orde, handhaving en evenementen-

veiligheid zijn voor u waarschijnlijk bekende 

thema’s in het kader van veiligheid. Maar is er 

binnen uw gemeente al eens nagedacht over de 

veiligheid van werknemers die met chemische 

producten in aanraking komen? Als over-

heidsinstantie moet u het goede voorbeeld 

geven wat betreft veilig werken met chemische 

producten. Met behulp van de Toxic Safety 

Solution kunt u nu op efficiënte wijze de juiste 

informatie in huis hebben, zodat u voldoet 

aan Arbowet.
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