SOLUTION OUTLINE
SMART Concepts
De situatie
Onder de naam SMART Concepts heeft Value&Result (V&R) in aanvulling op het Be Informed
Business Process Platform en de Be Structured aanpak een aantal oplossingen ontwikkeld. De
SMART Concepts zijn ontstaan uit onze rijke ervaring met Be Informed implementaties. SMART
Concepts bieden lagere kosten, meer flexibiliteit en hogere kwaliteit bij ontwikkeling, beheer
en migratie van Be Informed oplossingen. Hiermee onderscheidt Value&Result zich en zijn wij
in staat significant betere resultaten te realiseren en onnodige complexiteit te voorkomen.

Visie
In onze visie is het succes van een Be Informed
implementatie afhankelijk van de mate waarin de balans
gevonden wordt tussen de te realiseren business
doelstellingen, de opdrachtgeverssituatie, de technische
mogelijkheden van Be Informed en de kosten.
Door deze vier aspecten continu bij de implementatie in
ogenschouw te nemen wordt het mogelijk de
toegevoegde waarde van Be Informed te optimaliseren.
Gelijktijdig biedt het de mogelijkheid het implementatietraject zo in te richten dat een optimale samenwerking
tussen leverancier en opdrachtgever wordt gerealiseerd.
Dit wil zeggen dat rekening wordt gehouden met de
specifieke omstandigheden die voor het project gelden
en de achtergrond van de opdrachtgeversorganisatie. Wat tevens bijdraagt aan de
beheersbaarheid van het project, qua omvang, tijd en budget.
Vanuit deze visie zijn de SMART Concepts tot stand gekomen. Wij gebruiken de kracht van het
Be Informed platform en de Be Structured aanpak. Op onderdelen waar het platform of de Be
Structured aanpak suboptimaal is of wanneer de specifieke opdrachtgeverssituatie zich hiertoe
leent bieden wij alternatieven. De SMART Concepts zijn concreet, kostenefficiënt en laagdrempelig. Ze spelen in op de mogelijkheden van de techniek, de behoefte van de klantorganisatie, beheersing van kosten en het maximaliseren van de te realiseren doelstellingen.

Oplossingen voor concrete vraagstukken

SMART Concepts bieden een antwoord op concrete vraagstukken die wij zijn tegengekomen in
de Be Informed implementaties waarbij Value&Result betrokken is geweest.

SMART Concept

Toelichting
Onze teams zijn niet alleen ervaren in Be Informed en het toepassen
van Be Structured, maar kennen ook alle SMART Concepts. Ze
herkennen van kansen voor toepassing van de SMART Concepts. Indien
zij mogelijkheden zien informeren zij u en bepalen samen met u het
concept al dan niet toe te passen. Wij noemen dit het SMART Team.
Ook wanneer wij uw systeem niet ontwikkelen dan wel beheren kunt u
gebruik maken van onze SMART Concepts. Graag stellen wij aan de
hand van een SMART Scan voor u vast of de SMART Concepts in uw
situatie toepasbaar zijn en welke voordelen dit voor u kan hebben.

Biedt een oplossing voor het geautomatiseerd genereren van
repetitieve modellen door gebruik te maken van bestaande bronnen.

Biedt een oplossing voor het rechtstreeks toepassen van spreadsheet
formules in Be Informed applicaties.

Biedt een oplossing voor het eenvoudiger aanroepen van de database.
Deze uitbreiding zorgt ervoor dat tabelgegevens pas tijdens de
uitvoering van de query worden vastgesteld op basis van parameters.
Dezelfde parameters worden door verschillende queries gebruikt

Biedt een oplossing voor het geautomatiseerd converteren van een Be
Informed versie 3 naar een Be Informed versie 4 applicatie.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de SMART Converter of de andere SMART Concepts neem dan contact op met
Value&Result of kijk op onze website. Ook kunnen wij de mogelijkheden van een migratie van uw
applicatie naar Be Informed 4 in kaart brengen.

e: info@valueresult.nl
t: 085 864 0250
a: Value&Result B.V
Wapenrustlaan 11 - 31
7321 DL Apeldoorn
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