De Grexx-Cloud

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-Cloud

Met de Grexx-cloud maakt Grexx samenwerking binnen en tussen organisaties
compleet. Dit is een besloten omgeving in Europese datacentra, die aan de hoogste
veiligheidsnormen voldoet. Uw Grexxboxx is in de Grexx-cloud via elke moderne browser
24 uur per dag beschikbaar. Geautoriseerde kenniswerkers krijgen met één inlogcode
snel toegang. Daarbij is integratie met uw eigen IT-systemen eenvoudig mogelijk. U kunt
zo snel en overzichtelijk elke gewenste maatwerk applicatie ontwikkelen, testen en in
gebruik nemen.

STUDIO
De Studio is een ontwikkelomgeving waar kenniswerkers, al dan niet samen
met Grexx, aan hun eigen Grexxboxx bouwen. Alle kennisbouwblokken
zijn een ‘case’ in de Studio, waarmee kenniswerkers eenvoudig nieuwe
applicaties kunnen ontwikkelen. Zo wordt de uitvoering en vernieuwing van
uw bedrijfsproces extra versneld.
DE MARKTPLAATS
De Grexx Marketplace maakt hergebruik van componenten tot volledige
applicaties mogelijk. Elke ontwikkelaar kan in een eigen ‘Store’ zijn
applicaties aanbieden en applicaties van anderen hergebruiken. Voordeel is
dat de innovatie binnen uw bedrijfsproces nog meer bevorderd wordt.

MYBOXX
In de Grexx-cloud krijgt u via centrale authenticatie (Single Sign-on)
verschillende authenticatiemethodes aangeboden. MyBoxx zorgt ervoor
dat u slechts één keer hoeft in te loggen, wanneer u met meerdere ‘boxxen’
werkt. Ook staan acties en berichten van deze boxxen overzichtelijk op één
scherm gepresenteerd. Resultaat is dat u gemak en overzicht heeft en een
‘clean desk’.

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

