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Door de bewezen kwaliteit-software en betaalbare oplossingen  

zijn de producten van ENDROiT zeer aantrekkelijk in aanschaf 

en gebruik. 

 

 

Onze oplossingen op basis van het ENDROiT WebPlatform 
 

 Webapplicaties 

 Webportalen 

 MS Access veilig omzetten in Cloud (Access2Web®) 

 MS Excel veilig omzetten in Cloud (Excel2Web®) 
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. 

 

Het ENDROiT WebPlatform is een online database-platform waarop snel en efficiënt maatwerk 

Applicaties kunnen worden ontwikkeld. Dit databaseplatform verbindt medewerkers en bestaande 

systemen met elkaar. Het bevat standaardfuncties en modules voor een goed werkende en veilige 

Webapplicatie. Waarmee meestal 75% van uw maatsoftware al klaar is bij aanvang.  
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Customized dashboards 
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Visual SaaS-oplossing 
 
 
 

 
 

Visual WebPortaal 
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Autorisatiebeheer 

Mogelijkheden tot het veilig inloggen met bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn en natuurlijk gewoon e-

mail. Zowel voor uw medewerkers maar ook uw klanten of leveranciers kunnen aparte rollen 

aangemaakt worden; Zo kunt u zelf bepalen wie er tot welke informatie toegang heeft. U deelt 

bijvoorbeeld bepaalde planningen (maatwerk) alleen met degene die daartoe autorisatie heeft.  

 

 

Logging 

Alle handelingen in het platform door gebruikers wordt tot op veldniveau gelogd door het systeem. 

Goed om te weten waar en wanneer en door wie bepaalde data toegevoegd, gewijzigd of aangepast 

worden.  

 

 

Krachtige en responsive user interface 

In de lijsten kan worden gefilterd, gesorteerd en gezocht. Filters en sorteringen kunnen ook per 

gebruiker worden opgeslagen. Controle bij het invoeren van gegevens op bijvoorbeeld juiste email, 

getallen of vooraf ingestelde waardes. Door het responsieve ontwerp is het portaal in bijna alle 

gevallen ook geschikt voor tablet en smartphone. 

 

Integratie met Google Maps voor het opzoeken van adressen (gedeeltelijk intypen geeft een 

suggestie van bestaande en juiste adressen). Indien gewenst kunnen ook routes, afstanden en 

reisduur via Google worden weergegeven maar ook het ophalen van gegevens uit bijvoorbeeld de 

Kamer van Koophandel of vreemde valuta koersen voorkomt zoek- en overtyp werkzaamheden.
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Rapportage 

Alle lijsten zijn eenvoudig te exporteren naar Microsoft Excel, Google sheet, CSV, PDF of als text. Zo 

kunt u eenvoudig analyses maken of gegevens doorgeven aan een externe software voor statistische 

doeleinden of managementinformatie. Fantastische grafieken en tabellen zijn mogelijk door een 

integratie met amcharts.com voor visuele weergave van gegevens uit de database, perfect om 

bijvoorbeeld een dashboard mee in te richten waarmee de Webapplicatie opent.  

 

 

Tabelbeheer Multi-language 

Zelf omschrijvingen en teksten definiëren voor labels van velden, teksten en dergelijke. Zo kunt u 

bijvoorbeeld de term ‘projecten’ op ieder moment veranderen in ‘evenementen’ indien dat beter past 

in de terminologie binnen uw bedrijf. Uiteraard stellen we initieel de door u gewenste omschrijving in. 

 

 

Multi-language 

Multi-language, dus in te stellen in een onbeperkt aantal talen, standaard is Nederlands. Deze 

vertalingen zijn mogelijk voor alle output van het systeem, dus niet alleen de schermen, maar ook 

email, PDF overzichten en meldingen. 
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Internal messaging 

Mogelijkheid tot chat tussen de gebruikers van het 

Webplatform onderling (inclusief een notificatie via e-mail). 

Optioneel kunnen alle gebruikers op het platform 

discussiëren en berichten sturen over de gegevens 

waarvoor ze (uiteraard minimaal lees-) toegang hebben. 

Dat werkt uiterst efficiënt omdat de chat altijd beschikbaar 

blijft binnen de Webapplicatie. De interne berichten worden 

automatisch ter notificatie doorgestuurd per e-mail 

waardoor er nooit een bericht wordt gemist.  

 

 

AVG-Proof 

Het WebPlatform voorziet in alle maatregelen die de wet AVG voorschrijft in het kader van AVG-Proof 

by design. Een uitgebreide omschrijving staat in de bijlage AVG Specificaties WebPlatform - de kleine 

lettertjes.   

Onze maatregelen ten aanzien van de toegangsbeveiliging blijven onveranderd waaronder: 

 

 Database encryptie; 

 Beveiligde verbinding middels https (SSL); 

 Toegangscontrole met password; 

 Two-Factor Authentication (via mobiel, indien gewenst); 

 IP restrictie in te stellen per gebruikersgroep. 

 

 

https://www.endroit.nl/webplatform-avg
https://www.endroit.nl/webplatform-avg
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Integratie met smartphone apps 

 

Integratie met smartphone apps zodat bepaalde functies zoals magazijnbeheerder, chauffeurs, 

meteropnemers, monteurs onderweg etc. die via de smartphone of tablet de gegevens (foto’s video, 

audio) kunnen ingeven. Deze gegevens worden opgeslagen in de Webapplicatie en zijn zichtbaar 

voor de andere gebruikers (indien gewenst en afhankelijk van de rollen). 

 

Veilige hosting op Amazon servers 

Onbeperkte schaalbaarheid van diskruimte, verkeer en performance zonder eigen hardware-

investering. Het ENDROiT WebPlatform slaat voor veel ondernemers gevoelige informatie op. 

Daarom doen we er alles aan om uw data op de allerbeste manier te beveiligen. Onze servers staan 

in het hoogwaardige netwerk van Amazon Web Services (AWS), de Rolls Royce onder webhosting 

partijen, waarmee de kwaliteit, beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie en 

systemen is gewaarborgd. We maken o.a. gebruik van goede firewalls en het netwerkverkeer wordt 

zorgvuldig gemonitord door AWS.  

 

 

Heldere support- en onderhoudsafspraken 

Als het webplatform inclusief maatwerk-software klaar is en live wordt gezet staan we tot uw 

beschikking via een support en onderhoudscontract. Daarover alles in SLA Specificaties WebPlatform 

- de kleine lettertjes.    

https://www.endroit.nl/webplatform-sla
https://www.endroit.nl/webplatform-sla
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(te vinden op ons “ENDROiT Web & App Development” kanaal op YouTube) 

Klik op de link naar de youtube video. 

 

 

  

SaaS Software 
 

MS Access naar Webapplicatie 

  

Projectplanning Webportaal  Webapplicatie in het ENDROiT 

WebPlatform 

  

Klik voor PORTFOLIO ENDROiT 

 

https://youtu.be/Ur3TFMKd1xo
https://youtu.be/VZPPZ9erXpE
https://youtu.be/VvAmd2hYIXc
https://youtu.be/kNDimbkBdZk
https://youtu.be/kNDimbkBdZk
https://www.endroit.nl/portfolio
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