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Zoals een overzichtelijke cockpit het 

werk van een piloot vergemakkelijkt, 

verlicht het overzichtelijk hebben van 

alle informatiestromen uw werk als 

manager aanzienlijk.

Dit is nu precies waar Doelmatica in is 

gespecialiseerd;  het bundelen en overzichtelijk 

presenteren van al uw informatie,  in de vorm 

van bijvoorbeeld een dashboard of online 

rapportages. 

Waarom juist nu
De realisatie van rapportages vraagt om een 

investering in software en bijkomende 

licentiekosten. Deze veelal vrij dure 

oplossingen waren tot voor kort niet voor ieder 

bedrijf haalbaar en of rendabel. De laatste jaren 

is open source software uitgegroeid tot een 

volwassen/betrouwbare oplossing. Daarnaast 

heeft Open source geen licentiekosten, 

waardoor de  kosten van een project beperkt 

blijven tot enkel de inzet van personeel.

Doelmatica heeft verschillende open source 

oplossingen onderzocht en getest en heeft een 

compleet, gebruikersvriendelijk open source 

framework ontwikkeld. Met dit framework 

realiseren wij in korte tijd overzichtelijke 

rapportages, voorzien van de voor uw bedrijf 

waardevolle informatie. Wij komen graag bij u 

langs om een demonstratie te geven.

Voordelen
1. Geen licensie kosten

2. Eenduidige KPI’s

3. Kostenbesparing

4. Gestructureerde management informatie

5. Snel resultaat

6. Fixed price aanbieding

7. Besluitvorming op basis van cijfers

8. Binnen 1 maand realisatie

Werkwijze
Doelmatica kan rapportages door de no-

nonsense aanpak in zeer korte tijd voor u 

realiseren. Snel resultaat staat bij ons centraal. 

Daarnaast streven wij er altijd naar om het 

traject fixed price voor u te realiseren zodat er 

voor beide partijen geen verrassingen zijn. In 

eerste instantie vindt er een vooronderzoek 

plaats. Tijdens dit onderzoek, onderzoeken wij 

nauwkeurig de brongegevens om gezamenlijk 

te bekijken welke rapportages voor u de juiste 

koers bepalen. Vertaald in een stappenplan:

Stap 1. Vooronderzoek (kosteloos)

Stap 2. Bepalen aanpak en doelstellingen

Stap 3. Realiseren van de rapportages

Afhankelijk van het vooronderzoek zal de 

doorlooptijd bepaald worden. Wij streven erna 

om dit binnen 1 maand te realiseren.

Het is mogelijk de gehele technische oplossing 

door Doelmatica te laten hosten, met als 

voordeel dat u geen zorgen heeft over het 

technisch beheer. Maar u kunt dit technisch 

beheer natuurlijk ook zelf uitvoeren. Onze 

doelstelling is u de juiste oplossing te bieden, 

zodat u zich optimaal kunt richten/focussen op 

het bepalen van de juiste koers. 

Wie zijn wij
Doelmatica heeft als doelstelling het 

verbeteren van de informatievoorziening bij 

bedrijven en instellingen in zowel de profit als 

non-profit sector. Een pragmatische aanpak en 

snel resultaat staan daarbij centraal. 

Om hierin succesvol te zijn voor uw 

organisatie, heeft Doelmatica alleen zeer 

ervaren/senior professionals in dienst. Door 

onze jarenlange ervaring in het gebruik van 

methoden en technieken zijn wij in staat de 

optimale oplossing voor uw organisatie in te 

richten en eventueel verder uit te breiden.

Door deze aanpak bent u gegarandeerd van 

de ideale balans tussen kosten en de 

gerealiseerde oplossing.

OVERZICHTELIJKE
MANAGEMENT INFORMATIE

Management 
Informatie zoals 
het bedoeld is

Bent u geïnteresseerd in een demonstratie 

van de huidige Open source 

mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend 

contact op met Doelmatica, wij informeren 

u graag over mogelijkheden.
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