NEARSHORINGPLUS

Dé oplossing voor uw technische software
ontwikkeling.
Persoonlijk, vakkundig en betaalbaar.
UCONTROL
UControl en haar Tsjechische partner 4USE bieden
ruime ervaring en specialistische kennis, denken
met u mee en voeren uw wensen uit via het
NEARSHORINGPLUS concept.

UW VOORDEEL
Uitbesteden biedt u een aantal voordelen:




Toegang tot gekwalificeerde en ervaren IT’ers,
flexibel en naar behoefte in te huren
Doelgericht werken
U bespaart op:
Werving en selectie
Werkplekken en/of voorzieningen
Werkgeverrisico’s en/of –lasten

NEARSHORINGPLUS EXTRA’S
Ons NEARSHORINGPLUS concept passen wij al
sinds 2001 succesvol toe:







Kennis en communicatie worden gewaarborgd
door een vaste contactpersoon
Universitair geschoolde engineers, sterk
gemotiveerd om topkwaliteit te leveren
Scherp tarief door minimale overhead
Tsjechië vanwege:
- Geen tijdverschil, korte reistijd
- Geringe cultuurverschillen
- Als EU-lid een stabiel land
4USE valt onder Nederlands management

COMMUNICATIE EN KENNIS
Bij de ontwikkeling van technische software
spelen communicatie en domeinkennis een
essentiële rol. Met de juiste kennis wordt er
efficiënter ontwikkeld en is de kans op fouten
aanzienlijk kleiner.
Bij een eerste project kick-off komen onze
Tsjechische engineers naar uw bedrijf om het
project, maar vooral ook elkaar, te leren kennen.
Een oplevering of overdracht kan ook een reden
zijn voor een bezoek.
Altijd alles in goed overleg.

UControl BV

NEARSHORINGPLUS

(Vervolg)

AGILE SOFTWAREONTWIKKELING
Wij werken met een agile ontwikkelmethodiek.
Dit betekent dat u in korte cycli (van 2 tot 4
weken) nieuwe functionaliteit krijgt opgeleverd.
Door deze tussentijdse opleveringen en hiermee
te verkrijgen hernieuwde inzichten, kan snel
bijgestuurd worden op prioriteiten en op
functionele eisen.

REFERENTIES
.NET

Realisatie van diverse Microsoft .NET
projecten zoals een Textile Management
System voor onze klant GSE Dispensing;
Marktleider in doseertechnologie.
Realisatie van telecommunicatie
software voor de verkeerstoren
werkplekken van een internationale
luchthaven.
Realisatie van mobile apps voor
eenduidige verslaglegging in de vorm
van een story board. Dit voor work-flow
optimalisatie.

GEÏNTERESSEERD?
Neem dan vrijblijvend contact met
ons op.
Wij staan u graag te woord om te
bekijken wat we voor u kunnen
betekenen.
Gerrie van de Steeg

Willy Venbrux

Voor een eerste project zijn wij
bereid u een uniek aanbod te
doen.
Net zoals bij onze bestaande
klanten willen wij met u een
langdurige relatie opbouwen op
basis van transparantie,
vertrouwen en wederzijds respect.

CONTACT
T: +31 485 470555
E: info@ucontrol.nl

Voor meer informatie:
www.ucontrol.nl

De inhoud van deze brochure is onderworpen aan de disclaimer op www.ucontrol.nl
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