
 

 

 

Bedrijfsprocessen in de Cloud!  

NNextgroup is een ICT bedrijf dat zich richt op het beschikbaar maken van 

applicaties in de Cloud voor middelgrote en grote ondernemingen.  

Voor grote ondernemingen biedt Cloud computing enorme voordelen als gebruik 

wordt gemaakt van een platform in de Cloud (PAAS). Applicaties zijn dan 

automatisch geïntegreerd in de Cloud. Daarvoor hoeven dus geen voorzieningen te 

worden getroffen op locatie en tussen systemen, bedrijfsonderdelen, partners etc. 

NNextgroup heeft specialisten op het gebied van Cloud Computing op diverse 

terreinen voor implementaties, maatwerk, koppelingen tussen applicaties, 

projectmanagement en uitvoerende activiteiten in en om ICT projecten. 

Wij presenteren u graag de voordelen van Cloud computing en van het gebruiken 

van applicaties op een platform in de Cloud. 

 

 

Salesforce.com 

 

 

NNextgroup is Salesforce.com partner en heeft meer dan 10 gecertificeerde 

developers en consultants. De keuze voor een partnership met Salesforce.com ligt 

voor NNextgroup voor de hand: Salesforce.com biedt een platform in de Cloud 

(Force.com) waarop naast het bekende CRM systeem inmiddels talloze applicaties 

beschikbaar zijn die eenvoudig te integreren zijn en bovendien gekoppeld kunnen 

worden met Social Media. 

NNextgroup biedt op het gebied van Salesforce expertise aan diverse bedrijven, op 

het gebied van ontwikkeling, interfacing met bestaande bedrijfsapplicaties, 

implementatie en pakketselectie. Daarnaast kan NNextgroup het 

programmamanagement, change management en het projectmanagement op zich 

nemen. 
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Social Media 

Door applicaties in de Cloud te gebruiken is voor organisaties ook het gebruik van 

Social Media toegankelijk. Dat zijn immers media die al afhankelijk zijn van 

Internet, en Cloud applicaties kunnen daar gemakkelijk mee gekoppeld worden. 

Voor grote organisaties is Social Media in toenemende mate een strategisch 

onderwerp, en ook een bedrijfskundig- en ICT onderwerp. Het gaat immers niet 

alleen om bewustwording en handig gebruik van de middelen, maar ook om goede 

aansluiting van dit gebruik bij bestaande bedrijfsprocessen, informatiesystemen en 

bij de doelen die de organisatie heeft. 

NNexgroup heeft een Social Media divisie die samenwerkt met de beste Social 

Specialisten in Nederland en desgewenst in het buitenland. NNextgroup houdt de 

regie over deze activiteiten om te waarborgen dat aansluiting bestaat bij de 

belangen van de klant op het gebied van effectieve en efficiënte bedrijfsprocessen, 

ICT en organisatiedoelstellingen. 

 

 

Resourcing oplossingen 

Cloudcomputing is niet nieuw, maar een grootschalig gebruik van een platform in 

de Cloud wel. Organisaties hebben daarvoor niet zoveel eigen personeel nodig als 

voor traditionele ICT omgevingen, desalniettemin is het belangrijk om een aantal 

key-players te hebben waarop de organisatie kan vertrouwen voor het goed en 

beheerst verder exploiteren van de mogelijkheden van Cloud Computing. 

NNextgroup levert naast expertise 

en projecten ook oplossingen 

waarmee organisaties key-players 

beschikbaar krijgen voor de eigen 

organisatie. Deze oplossingen 

variëren van werving tot 

programma’s voor development, 

waarbij selectie en training door NNextgroup wordt gedaan. Een specifieke 

oplossing die wij aanbieden is een zogeheten brugmodel waarmee NNextgroup een 

brug biedt waarover nieuwe medewerkers worden getraind en begeleid naar de 

gewenste rollen  in de organisatie. Wij informeren u graag verder over het 

brugmodel en andere mogelijkheden van resourcing. 
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Contact 

NNextgroup Nederland 

Rivium Westlaan 1 

Capelle a/d IJssel 

www.nnextgroup.com 

info@nnextgroup.com 

+31 10 340 9294 


