De Grexx-Software

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-Software

Maatwerk applicaties ontwikkelt Grexx vanuit haar eigen software, de Grexxboxx. Een
box die bij uitstek geschikt is om met vaste bouwstenen het werk van kenniswerkers te
ondersteunen. Zodoende is een snelle digitalisering van uw bedrijfsproces gegarandeerd.

GREXXBOXX
De Grexxboxx is een efficiënte ontwikkelomgeving voor maatwerk
digitalisatie van kennis en processen. Speciaal geschikt voor het complexe
werk van kenniswerkers. Het configureren van een maatwerk ‘boxx’
kan door u, of samen met Grexx worden gedaan. Zo heeft u snel en
kostenefficiënt uw eigen applicatie beschikbaar.
DYNAMIC CASE MANAGEMENT
De Grexxboxx is een dynamic case management-oplossing. Daarmee
ondersteunt deze software snel en overzichtelijk zowel georkestreerde,
als ad hoc processen en diverse vormen er tussenin. Ook ondersteunt de
Grexxboxx allerlei (on)gestructureerde informatie. Met de Grexxboxx loopt
u in uw bedrijfsvoering altijd voorop!
LATEST THINKING
Alle met de Grexxboxx ontwikkelde toepassingen (boxxen) zijn als één
applicatie met elkaar verbonden. Grexx introduceert hiermee distributed
dynamic case management. Dit is een ontwikkeling waarbij case management
wordt gedistribueerd binnen een keten van organisaties. Gezamenlijk
ontwikkelen, beheren en gebruiken is daardoor mogelijk. Met als voordeel
betere samenwerking en innovatie met uw klanten, leveranciers en andere
partijen.
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