SOFTEX

UW BELANGRIJKSTE VOORDELEN
bedrijfsvoering levert u besparingen in tijd
en geld.

• Softex kan u gedurende de gehele levenscyclus van uw software behulpzaam zijn.

• Onze geautomatiseerde productielijnen,
softwarepunten en servicepakketten
verlagen uw kosten en maken de kosten
bovendien transparant en beheersbaar.

• Ze verhogen de capaciteit aanzienlijk en
bieden u zekerheid over de kwaliteit en de
tijdigheid van de levering.

• Return on investment: u kunt uw software
bij ons vervangen en op termijn weer
inruilen.

• Het wordt kortom winstgevender om uw
automatisering te vernieuwen.

• Ook als niet-ICT-organisatie kunt u
beschikken over een productielijn op maat
met de uitstraling die u wenst.

• Softex staat tenslotte voor korte lijntjes en
flexibiliteit: u bent zeker geen nummer bij
ons.

Wij automatiseren de automatisering

• Een goed en op maat geautomatiseerde

We automate automation
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Softwarebureau
Voor oplossingen op maat
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Wilt u meer weten over onze
dienstverlening?
Neem dan contact met ons op:
www.softex.nl
eric@softex.nl
Ringoven 48
NL-6372 DB Landgraaf
+31(0)45-5330788
+31(0)6-18370991
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Specialist in
informatiesystemen
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WIE ZIJN WE

WAT DOEN WE ...

HOE DOEN WE HET ...

• Softex is een softwarebureau opgericht

• We bouwen maatwerk software en helpen

• We zetten onze geautomatiseerde

door eigenaar Eric Gehring.

• Softex beschikt over meer dan 15 jaar
automatiseringservaring. Deze ervaring is
ondermeer opgebouwd bij bedrijven als
DSM, Essent, Delta en IBM, en bestrijkt het
gehele softwareontwikkelingstraject.

• Softex is specialist op het gebied van
informatiesystemen en onderscheidt zich
met een aantal unieke oplossingen en
technologieën.

uw prille idee te vertalen naar het uiteindelijke softwareproduct en ondersteunen u bij
het gebruik.

• U bent eveneens aan het goede adres als u
uw huidige software wilt vervangen. We
hebben ervaring met allerlei gereedschap
en kunnen ook specificaties achterhalen die
niet gedocumenteerd zijn.

• We gaan ook graag nieuwe uitdagingen
aan. Misschien heeft u er een voor ons!

productielijnen in die uw software
flexibeler, sneller, goedkoper en nauwkeuriger en in verschillende modellen en
uitvoeringen produceren.

• Softex kan een productielijn bovendien op
maat en exclusief voor u opzetten. Deze
productielijnen zijn speciaal uitgerust om
specificaties van bestaande software in te
lezen.

• Softex doet dit ook door gebruik te maken
van verschillende wereldstandaarden en
Microsoft producten.

We geven graag een
presentatie of demonstratie
zodat u de vele
mogelijkheden zelf ontdekt

… VOOR WIE

… EN WAT MAAKT ONS UNIEK

• Iedereen die advies of hulp zoekt bij de

• Softex heeft een kaart met software-

automatisering van zijn of haar bedrijf
krijgt de volle aandacht van Softex.

• Softex richt zich in het bijzonder op
innovatieve bedrijven die niet altijd voor
standaard softwarepakketten kunnen of
willen kiezen.

• Softex richt zich ook op bedrijven die zelf
softwareproducten aanbieden en waar
time-to-market een issue is.

punten. Veelvoorkomende functies en
opties worden uitgedrukt in punten en
berekend volgens een vast tarief. Uw prijs
wordt nog voordeliger als u voor een van
onze servicepakketten kiest.

• Op termijn kunt u onze software inruilen
voor software van bijvoorbeeld onze
nieuwste productielijn. Softex houdt
daarbij rekening met de gebruiksduur.

• Het snel en veelvuldig inzetten van prototypes maakt al vroeg de werking van de
software voor u zichtbaar.

