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HOPSelect
Laagdrempelig met één druk op knop de juiste partij selecteren o.b.v. data
HOPSelect is een applicatie waarmee Hoppenbrouwers Techniek met 1 druk op de knop
onderaannemers, leveranciers & uitzendbureaus kunnen selecteren op basis van criteria zoals:
kwaliteitsbeoordelingen, certificeringen, prijsafspraken en % getekende overeenkomsten. Om
bijvoorbeeld dicht bij een projectlocatie de meest geschikte onderaannemer te selecteren wordt er
ook gebruik gemaakt van de locaties van onderaannemers. Naast de selectie hebben projectteams ook
de mogelijkheid om offertes aan te vragen middels het systeem. Om o.a. de juiste contactpersonen en
NAW-gegevens vanuit de onderaannemer, leverancier of uitzendbureaus aan te geven kunnen zij
inloggen op een eigen portaal. Projectteams selecteren niet meer alleen op gevoel, maar ook op data.
Als een onderaannemer, leverancier of uitzendbureau niet naar wens presteren heeft de Afdeling
Inkoop & Logistiek de mogelijkheid bedrijven op non-actief te zetten. Met deze applicatie wordt
informatie op `n gestandaardiseerde wijze binnen de organisatie gedeeld en wordt heel veel handroutinematig werk uit handen genomen, de efficiency vergroot en fouten voorkomen.
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“Met de kennis en kunde van ADA ICT hebben we binnen budget (tijd en geld), de eerste
hoogwaardige applicatie kunnen realiseren.”
Thijs Mertens Projectcoördinator Data
Hoppenbrouwers Techniek

ADA ICT
ADA ICT zorgt dat uw bedrijf succesvol is en blijft! Daar waar de diensten voor uw klanten het verschil maken,
levert ADA ICT het benodigde maatwerk, of dat nu een app is, een backend systeem, een Cloud-oplossing of een
mobiele toepassing, ADA ICT maakt voor u het passende state-of-the-art maatwerk en realiseert dit mede door
ons “Co-Creatie” concept. Co-creatie is het combineren van kennis tussen u en ADA ICT met gedeelde
verantwoordelijkheid, wat tot uiting komt in een product met een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat. Wij
brengen business kennis en ICT bij elkaar tot meerwaarde. Wij stellen mensen en hun ideeën centraal, niet de
methodes of technologie.
Onze afnemers zijn hierdoor in staat, efficiëntie, productiviteit en kwaliteit te verhogen, de ‘time to market’ te
verkorten, kosten te reduceren, te voldoen aan de hoogste security-standaarden en managementbesluiten te
kunnen nemen, die gebaseerd zijn op complete, correcte en KPI-gebaseerde informatie. Dat alles met beperking
van risico`s en met behoud van flexibiliteit en toename van agility.
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