De Grexx-Aanpak

Onderdeel van DE GREXX FORMULE

De Grexx Formule
Grexx is een innovatieve ict-partner voor een breed spectrum aan vraagstukken. Met
eigen software ontwikkelen wij voor elke klant maatwerk applicaties. Deze ondersteunen
het werk van kenniswerkers en bevorderen de onderlinge samenwerking.
Hoe? Door kennis en bedrijfsprocessen op overzichtelijke wijze te digitaliseren (digitize).
De gedigitaliseerde informatie vervolgens te ontsluiten en met andere systemen te
verbinden (connect). Met als resultaat versnelling van de uitvoering én vernieuwing van
uw bedrijfsproces (accelerate).
Grexx is afgeleid van het Latijnse woord grex, wat staat voor ‘zwerm’: samen sta je sterk.
Wij onderbouwen dit met onze Grexx-formule. Een formule die uit drie componenten
bestaat, zodat u snel en overzichtelijk krijgt wat u nodig heeft:
– De Grexx-aanpak
– De Grexx-software
– De Grexx-cloud

De Grexx-Aanpak

Grexx ontwikkelt maatwerk applicaties voor én met kenniswerkers. Met elkaar zorgen
we voor een werkend prototype. Gezamenlijk ontwikkelen we deze verder met korte en
overzichtelijke iteraties. De eindoplossing leveren we vervolgens snel op, passend bij uw
zakelijke dynamiek. En omdat kenniswerkers zelf meebouwen, zijn zij meteen aan de
nieuwe applicatie gewend.

HARTSLAG VAN UW BUSINESS
Maatwerk applicaties ontwikkelen wij binnen het tempo van uw zakelijke
dynamiek. Wij volgen de hartslag van uw business! Binnen drie maanden
beschikt u over de gewenste eindoplossing. IT zorgt niet langer voor
vertraging bij de uitvoering en vernieuwing van uw bedrijfsproces.

HOOG TEMPO & KORTE ITERATIES
Samen met uw kenniswerkers werken wij aan de ontwikkeling van nieuwe
applicaties. In hoog tempo en met korte, overzichtelijke iteraties. Wij geven
u hierbij voortdurend feedback over kosten, doorlooptijd en mogelijke
projectrisico’s. Zodat u altijd weet waar u aan toe bent.

MIX VAN KENNIS
Onze teams bestaan uit een mix van kennis. Zoals strategisch advies,
business-architectuur, proces-consultancy, webontwikkeling, beheer
en operations. Eén verantwoordelijke heeft hierbij de regie. Wij haken
daardoor snel aan op uw organisatie en u schakelt snel met ons!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Pieter Hufen (Managing Partner)
pieterhufen@grexx.net.
Tel.+31 (0) 35 548 6545

U kunt meer informatie vinden op
www.grexx.net

Grexx, Gooimeer 2-15, 1411 DC Naarden, The Netherlands

