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In-House vs Cloud
De grote uitdaging om alles te integreren

EDICOM iPaaS
Integration Platform as a Service 

Internationale bedrijven genereren en ontvangen grote hoeveelheden gegevens uit veel verschillende bronnen. Deze goed 
geanalyseerde informatie kan een belangrijke differentiële waarde leveren in elke organisatie.
Het is dus van essentieel belang om te beschikken over integratietools die in staat zijn om de informatie van verschillende 
beheerapplicaties te verbinden en synchroniseren.

De versnippering van processen Integration Platform as a Service

De co-existentie van specifieke toepassingen voor elk 
zakelijk terrein, produceert beheeromgevingen met 
sleutelgegevens die verspreid en/of overtollig zijn.

Dit leidt tot een versnippering van de informatie die is 
opgeslagen in de eigen installaties en de eindpunten in 
de cloud.

Kenmerken van een iPaaS-project

De platforms voor Integratie van applicaties in de cloud 
staan het toe om een groep processen te verbinden die
het mogelijk maken dat meerdere verspreide toepas-
singen informatie onafhankelijk, terugkerend en 
automatisch delen en synchroniseren.

VOORAF GEDEFINIEERDE CONNECTOREN

Een iPaaS platform dient default connectoren te omvat-
ten met toonaangevende toepassingen op de markt in 
meerdere categorieën, zoals CRP, ERP, enz.

PROGRAMMATISCH BEHEER

Een iPaaS staat andere applicaties in service modus toe om 
op afstand de integraties te controleren, zonder dat ze 
daarvoor een interface voor de gebruiker hoeven te imple-
menteren.

HYBRIDE INTEGRATIEMODELLEN

Integratie software werkt in de cloud en faciliteert ook 
functionaliteiten voor het integreren van de processen van 
applicaties die lokaal worden uitgevoerd.

SCHAALBARE PROCESSEN

Een iPaaS biedt een programmeeromgeving waarin elke 
gebruiker een aantal dedicated middelen heeft voor zijn 
eigen integratieprocessen, onafhankelijk van andere 
actieve processen.

GEGEVENSVOLUME

Een iPaaS platform moet voortdurend evolueren en nieuwe 
connectoren opnemen waarmee gebruikers de integratie-
processen kunnen vereenvoudigen.

WEBINTERFACE

Net als andere cloud-toepassingen heeft een iPaaS een 
web-interface die u toestaat om de integratieprocessen 
te monitoren en controleren.
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Oplossing EDICOMiPaaS

Integration as a Service
EDICOM is één van de toonaangevende specialisten 
wereldwijd in applicatie-integratie, en pionier in de 
ontwikkeling van oplossingen in SaaS-modus met de 
mogelijkheid om te verbinden met systemen in-house of 
in de cloud, en meerdere gegevensstructuren te transfor-
meren naar iedere taal.

EDICOM heeft zodoende meerdere actieve projecten in 
meer dan 65 landen, ontwikkeld voor een aantal van de 
grootste bedrijven ter wereld met complexe ecosystemen 
voor informatiebeheer.

ONZE 'CLOUD' IS VEILIG

EDICOM handhaaft een strikte controle over de beveili-
ging van uw gegevens en de toereikendheid van de 
processen, wat bevestigd wordt door de certificeringen 
die het bedrijf heeft.
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LEGACY
Application

cloud app | marketing department

De technologische infrastructuur, ontwikkeling, monitoring 
en onderhoud van het platform wordt overgenomen door 
EDICOM.

IN DE "CLOUD"

TOTALE SCHAALBAARHEID

In staat om zeer complexe integratieprojecten aan te 
pakken, door de flexibiliteit en schaalbaarheid die een 
iPaaS- platform in de cloud met zich meebrengt.

REAL TIME

Integraties worden uitgevoerd in real-time, wat monitoring 
en controle toestaat op ieder moment van elk proces. 

ISAE 3402

TIER DESIGN 

ISO 27001 

ISO 20000 

Intelligente integratie van applicaties

Met EDICOMiPaaS (integratie Platform as a Service) kunt u al uw beheeroplossingen verbinden via krachtige tools die 
uitsluitend in service modus beschikbaar zijn. EDICOMiPaaS combineert oplossingen voor  de transformatie van gegevens en 
connectiviteit  voor het integreren van al uw IT-infrastructuurapplicaties (boekhouding, facturering, beheer van het magazi-
jn, CRM, etc.), ongeacht of deze in-house worden gehost of in de cloud. 

HOGE BESCHIKBAARHEID

Wij garanderen bij overeenkomst (Service Level Agree-
ment) de beschikbaarheid van de dienst en de toegang 
tot het platform. Dit is een fundamenteel aspect als er
ononderbroken processen voor gegevensoverdracht 
onderhouden moeten worden.



Oplossing EDICOMiPaaS
Programmeeromgeving

EDICOMiPaaS biedt een ontwikkelomgeving voor het 
programmeren en parametriseren van uw projecten voor 
integratie tussen applicaties. Deze omgeving heeft geavan-
ceerde softwareoplossingen die al uw processen vereen-
voudigen en automatiseren.

Monitoringsomgeving 

EDICOMiPaaS biedt een krachtige dashboard met meerdere 
raadplegingsindicatoren. Deze monitoringsomgeving staat 
de controle in real time toe van alle actieve integratiepro-
cessen.

Geavanceerd projectmanagement
Bij EDICOM ontwikkelen we niet alleen het meest geavan-
ceerde platform voor integratie van toepassingen. We nemen 
ook de planning, ontwikkeling en uitvoering van uw 
iPaaS-project op ons. 

INSTRUMENTEN VOOR
CONNECTIVITEIT
Geavanceerde tools
voor de programmering van 
specifieke aansluitingen.
Er wordt een actuele inventaris 
onderhouden van API's met de 
belangrijkste toepassingen op 
de markt.

MAPPING TOOL
Specifieke functionaliteiten 
voor mapping en Gege-
venstransformatie.

AUTOMATISERING VAN 
PROCESSEN
Programmering van regels 
en scripts die de integratie-
processen automatiseren.

ITIL | Licensed Affiliate

PMI | Project Management Institute

QUALIFIED PROJECT MANAGERS
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Definitie van het bereik
Analyse van vereisten.

Voorstel voor integratie.

Definitie van de projectfasen.

Creatie van teams.

1

Programmering & Configuratie
Parametrisatie van applicaties.

Programmering van connectoren.

Ontwerp van kaarten en validatieregels.

Programmering van scripts.

Configuratie van meldingen.

3 Testen & live gaan
Uitvoeren van tests.

Verificatie van resultaten.

Correctie van fouten.

Overgang naar productie.
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Installatie van de architectuur
HW architectuurontwerp.

Installatie van de vereiste resources.

Permanente uitbreiding en optimalisatie.
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MELDINGSBEHEER
Configuratie en controle 
van gepersonaliseerde 
meldingen (bewaking van 
sleutelprocessen, frequen-
tie van verzending van 
berichten, volumes, enz.)
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**Solo para llamadas desde el país indicado

 

info_global@edicomgroup.com

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 
info_argentina@edicomgroup.com

+55 (11) 3154 5100 
info_brazil@edicomgroup.com

Colombia +57 (1) 795 3970 
info_colombia@edicomgroup.com

España +34 961 366 565
info_spain@edicomgroup.com

France +33 (0)1 53 76 37 50  
info_france@edicomgroup.com

Italia +39 02 0064 0402 
info_italy@edicomgroup.com

México +52 (55) 52 12 15 66 
info_mexico@edicomgroup.com

U.S.A.  +1 212 889 1909 
info_usa@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Chile

Ecuador

Guatemala

Nederland

Morocco

Peru

Polska

Portugal

Russia

United Kingdom

Uruguay

+32 (0) 78 790 052

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

+31 (0) 207086282

212520426058**

+51 17052264

+48 22 482 07 00

+351 211 201 573

+7 (495) 463 17 01

+44 (0) 871 277 0028

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

**Calling only from the country associated to the phone number

**Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

**Solo per chiamate dal paese indicato

**Apenas para chamadas do país referenciado

Honduras 800 5041 0061**




