
APPLICATION
DEVELOPMENT

WAT HOUDT HET IN?
Application development gaat om het ondersteunen van bedrijfsprocessen 
en het onderling integreren van applicaties. Bijvoorbeeld unified 
communications gekoppeld aan een ERP-pakketten: een klant belt en het 
dossier popt up. De Oaktree Group ontwikkelt de lijm tussen de applicaties, 
zodat die naadloos op elkaar aansluiten en perfect samenwerken.

Zowel het mkb als grootzakelijke bedrijven hebben veel baat bij goed 
samenwerkende sotwareprogramma’s. Aan het ontwikkelen en integreren 
van een applicatie gaat, in hoofdlijnen, een aantal vaste stappen vooraf: 
het ophalen van de behoefte, het ontwerpen van prototypes, testen, 
implementeren en integreren. 

ONZE BELOFTE
De Oaktree Group is dé partner als het gaat om het bouwen en integreren 
van applicaties. We zorgen ervoor dat de applicaties optimaal met elkaar 
samenwerken. We hebben veel invloed op de performance van de applicaties 
omdat we ook uw netwerk beheren.

Met onze passie voor technologie zoeken wij de oplossing die het 
beste aansluit bij uw behoefte. Door onze kennis op het gebied van het 
automatiseren van klantprocessen en workflows binnen organisaties, 
kunnen wij voor een vast bedrag per maand - dus zonder hoge eenmalige 
investeringen - applicaties voor u ontwikkelen en beheren. De mogelijkheden 
zijn haast eindeloos: van het ontwikkelen van een eenvoudige declaratie- of 
urenregistratie tot het koppelen van uw webshop aan uw bedrijfsproces.

UW WINST
De Oaktree Group levert maatwerk: onze applicaties - en de wijze waarop 
we die inzetten - bevatten alle functionaliteiten die binnen uw organisatie 
noodzakelijk zijn. Ze dragen bij aan het voorkomen van repetitief werk, 
waardoor gebruikersfouten worden voorkomen. De applicaties die de Oaktree 
Group voor u bouwt, passen perfect binnen de identiteit die uw organisatie 
uitstraalt. Voor ons stopt het werk natuurlijk niet bij de release en succesvolle 
integratie van de applicatie; met updates houden we de programma’s bij de 
tijd en maken we ze zelfs nóg beter. Sneller en goedkoper. 
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OVER DE OAKTREE GROUP  
De Oaktree Group is een solide en ambitieuze organisatie met een passie 
voor ICT. Wij leveren op cloud gebaseerde ICT- en Unified Communications-
oplossingen. Precies op maat gemaakt voor uw organisatie, zodat u 
slimmer en efficiënter kunt presteren. Wij werken vooral voor middelgrote 
organisaties, maar we sluiten natuurlijk niemand uit. Zo flexibel zijn we ook 
wel weer.

Flexibiliteit is onze middle name. Ons doel is ervoor te zorgen dat uw 
organisatie optimaal kan communiceren en (net)werken. Zorgen dat de 
mensen binnen uw onderneming op ieder moment toegang hebben tot de 
data en applicaties die zij nodig hebben. Ongeacht de locatie waar ze op dat 
moment zijn en de tijd die de klok aangeeft. 

ONZE MANAGED SERVICES 
Onze diensten zijn veelal gebaseerd op managed services. De grootste 
voordelen daarvan voor u als klant van de Oaktree Group: geen investeringen, 
geen onaangename financiële verrassingen, de zekerheid van perfecte, 
24/7 service en de garantie van hard- en software die altijd up-to-date en 
uitmuntend beveiligd is. En als uw organisatie daar behoefte aan heeft, 
fungeren wij zelfs als ICT-manager en leveren we consultancy. U vraagt, wij 
draaien. En we denken mee, zelfs als u het niet vraagt.

U kunt onze managed services het beste zien als een ICT-abonnement. Voor 
een vast en scherp maandbedrag biedt de Oaktree Group u de zekerheid en 
het comfort van het beste dat ICT te bieden heeft. Laat ons al uw ICT-zaken 
maar beheren en regelen. Dan kunt u zich richten op de zaken waar u in 
uitblinkt. Dat onderneemt een stuk prettiger.

Onze Managed Services:
• 24/7 Support 
• Moves & Changes
• Projectmanagement
• Software
• Hardware
• Maintenance
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• Monitoring
• Testing
• Consultancy
• Deployment
• Development
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