Archifact is een dynamisch en ambitieus bedrijf dat software ontwikkelt
voor de zakelijke markt. Als entrepreneurs zijn wij wars van loze kreten en risicovolle trajecten. Wij nemen de bedrijfsvoering van de klant
consequent als uitgangspunt. Als
u vertelt wat uw business inhoudt,
waar u naar onderweg bent en welke rol ICT daarin zou moeten spelen, dan kunnen wij adequaat en
effectief functionaliteiten beschrijven en bouwen. Indien een functionaliteit bekend is, nemen wij graag
alle risico’s in termen van geld en
tijd van u over. Dus vooraf een fixed
price, fixed date en fixed quality.
Geen verrassingen meer onderweg!
» Onconventionele denkwijze, conventioneel vakmanschap «
Archifact, ontstaan uit de VNU, ontwikkelde
in het begin van de jaren negentig een methodiek die leidde tot de bouw van een softwarefabriek. Eerst nog als halfautomaat,
met enkele handen aan het toetsenbord,
maar al snel uitgroeiend tot een volwaardige automaat waar nagenoeg geen mensenhand meer aan te pas komt.

De techneut met de materiedeskundigheid
heeft in onze onderneming plaatsgemaakt
voor bedrijfsanalisten. Zij spreken de taal
van de klant. De analisten beschrijven de
bedrijfsvoering van uw organisatie en maken in heldere bewoordingen duidelijk
waar een automatiseringsslag gemaakt kan
worden.
Onze systeemingenieurs nemen de bedrijfsanalyse als richtsnoer voor het ontwikkelen van een applicatie. In onze softwarefabriek wordt automatisch de voor uw bedrijf
benodigde logica gegenereerd. Door onze
eigenzinnige, of liever gezegd unieke bedrijfsfilosofie is Archifact in de wereld van
de informatietechnologie in de eerste decennia uitgegroeid tot een toonaangevende speler.
» Samengaan van maatwerk en
innovatie «
Archifact maakt adaptieve informatiesystemen, die standaard worden geleverd of op maat worden toegesneden
met de facto technologieën als XML,
•NET, Windows, Oracle en SQL server. Dat plaatst ons in een positie
waarin we direct kunnen inspelen
op de zich voortdurend veranderende (markt)omstandigheden.
Onze generieke programma’s kunnen op elke specifieke bedrijfsvoering worden
aangepast.

Branchespecifieke eisen, wet- en regelgeving die op uw branche van toepassing zijn
en ook de eisen die u zelf aan uw bedrijfsvoering stelt, worden door onze professionals in de applicatie geïntegreerd.
Archifact heeft definitief gebroken met het
handwerktijdperk van de programmeurs.
Innovatie staat bij ons hoog in het vaandel.
Dat uit zich in een concrete visie, een methode en een softwareautomaat. In tegenstelling met de traditionele ICT-methoden
beschrijft Archifact niet de omslachtige weg
naar het resultaat toe, maar enkel de resultante zelf.
» Software inrichten op de toekomst «
Ons doel is organisaties te helpen zich
snel en adequaat aan te passen aan
de
frequent veranderende omstandigheden. Veranderingen worden veelal ingegeven door nieuwe marktkansen en/
of –omstandigheden. Bedrijven willen bijvoorbeeld hun productiekosten terugbrengen, de primaire processen optimaliseren,
of een nieuwe technologie implementeren.
Investeringen in ICT dienen doelmatig en
toekomstbestendig te zijn. Kenmerkend voor
onze methodiek is de herbruikbaarheid, uitbreidbaarheid, aanpasbaarheid van specificaties en de voorspelbare snelheid (time
to market) waarmee software kan worden gegenereerd. Archifact levert hierdoor
kwalitatief hoogwaardige en herbruikbare
software(componenten).

Wij werken tegen een vooraf vastgestelde
prijs; of er nu van ‘scratch’ af aan of vanuit de bestaande software-templates wordt
ontwikkeld. Archifact beschikt over diverse branche-onafhankelijke en branche afhankelijke standaardapplicaties, die al dan
niet naar wens van de klant kunnen worden
ingericht.
» ICT is er voor u «
“Tailor-made is standard” houdt in dat software zich dient te voegen naar de organisatie in plaats van andersom. Archifact genereert software die zich op applicatieniveau
laat richten in termen van het organigram in
uw organisatie (rollen en petten), het vraagstuk van de autorisatie (wie mag wat) en
de uiteindelijke procesgang (wanneer moet
wat gebeuren). Onze methodiek verheft ICT
tot het ultieme gereedschap waarmee u uw
bedrijfsdoelen kunt bereiken.
Archifact staat voor openheid, integriteit,
betrokkenheid en kwaliteit en staat met
beide benen op de grond. Indien u geïnteresseerd bent in onze aanpak, dan nodigen wij u graag uit contact met ons op
te nemen voor een demonstratie en nadere toelichting. U bent niet geholpen met
een procedureel systeem waar uw organisatie zich naar dient te voegen. Onze producten richten zich naar uw organisatie.
Archifact maakt uw ambitie tot de onze.

TAILOR-MADE IS STANDARD
Het portfolio bevat – naast maatwerk en templates – de volgende producten:

Branche-onafhankelijk met als
kernactiviteit facilitaire inkoop.

Branche-onafhankelijk met als
kernactiviteit het herbouwen van software.

Gericht op de verkooporganisaties
met als kernactiviteit handel en service.

Gericht op dienstverlenende organisaties
met als kernactiviteit verkopen van manuren.

Branche-onafhankelijk met als
kernactiviteit onderhoud websites.

Gericht op dienstverlenende organisaties met
als kernactiviteit beheren cliëntendossier.

De voordelen van Archifact Adaptive Information Technology op een rijtje:
• Constante kwaliteit en snelle ontwikkeltijd (time to market) door genereren software.
• Op basis vanuit specificaties verifieerbare bedrijfsregels ontwikkelde software.
• Concurrerende prijs en lage onderhoudskosten (fixed price, -date en -quality).
• Evolutionair onderhoudbare en herbruikbare specificaties en software componenten.
• Grote mate van technologische onafhankelijkheid (standaarden).
• Gebruikersvriendelijk door consistente interface en gedrag.
• Korte implementaties door ‘Software die zich richt naar de organisatie’.
• Gebruikersdraagvlak door directe betrokkenheid van klant bij het specificeren.
• Kennisborging buiten de techniek in de specificaties.
• Team van betrokken specialisten geroemd door de klanten om de goede support.

» Rik Ulsamer de Waard,
hoofd inkoop bij AMC de Meren:

» Gerard van der Hoorn,

“Kenmerkend voor de benadering van Archifact is dat
er niet wordt gesproken in technische termen. Ik wil ook
helemaal niet weten wat er onder de motorkap zit. De
bedrijfsanalisten hebben ontzettend goed geluisterd
naar wat er in onze organisatie speelt om vervolgens
een vertaalslag te maken naar een waterdichte en zeer
gebruiksvriendelijke applicatie.”

“De flexibiliteit van het MSS-systeem en de integratie
met haar omgeving is van grote allure en eigenlijk
ongekend in informaticaland. De bekende uitspraak ‘er
is niets harder dan software’ zegt iets over de reputatie
van grootsprakerige ICT-technologen. Archifact maakt
zijn devies ‘Adaptieve Informatie Technologie’ volledig
waar. Dit bedrijf overschreeuwt zich niet, het doet gewoon wat het belooft.”
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