Become-IT 2015
In 2015 wil Become-IT groeien en haar zichtbaarheid vergroten in de markten waar we ons op
richten. Om dit te realiseren hebben we onze visie en focus voor 2015 vastgesteld.

Visie
We staan bekend als een persoonlijk bedrijf, een hecht team waarin de klant een vast aanspreekpunt
heeft. Deze werkwijze willen we absoluut behouden en versterken.
De oplossingen die we ontwikkelen zijn flexibel. We bieden standaard modules voor vaste prijzen
maar kunnen dit volledig naar wens inrichten, uitbreiden en zelfs aanpassen. Continu verbeteren we
de software en passen we nieuwe technieken toe.
We zijn al 15 jaar een stabiele partner voor klanten waarin continuïteit centraal staat. Een
investering in onze software is een lange termijn relatie voor beide partijen.

Focus
Proactief werken
Onze software is herkenbaar en eenvoudig … ‘als je er een tijdje mee gewerkt hebt én als het goed is
ingericht’. Daarin gaan we proactief zijn. Dat kan op meerdere manieren: de belangrijkste is bij elke
vorm van klantcontact luisteren, meedenken en initiatief tonen. Maar ook het bedenken van
oplossingen en het aanbieden van consultancy en training.
Overgang naar webbased (cloud)
Net-Book is al vanaf 2003 een webapplicatie. De Suite MKB is een softwarepakket. Een wens van ons
en van klanten is de functionaliteit van Suite MKB ook via een browser (webbased) te kunnen
gebruiken. Deze verandering naar webbased is te vergelijken met de overgang van DOS naar
Windows rond 2000. Een enorme klus die in stappen moet worden uitgedacht en ontwikkeld. In 2015
gaan we hiermee starten.
Mobiele sites i.p.v. apps
Met het MKB als doelgroep richten wij ons ook op de mobiele versie van de webapplicatie. Dus niet
een app, maar een site die is aangepast aan het formaat van een mobiel en werkt op elk mobiel.
Webdesign netwerk opbouwen
Wij gaan meer samenwerkingsverbanden opzetten met webdesigners, SEO tekstschrijvers,
fotografen en reclame bureaus in de regio. Met dit netwerk kunnen we bestaande sites
moderniseren en nieuwe sites ontwikkelen. Onze kracht zit in de aansturing van het project, de
technische realisatie, maatwerk applicaties en integratie met kantoorsoftware.
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