
 

 

Uw Business  

Uw bedrijf in 2014 slagvaardiger en lucratiever maken? Dat is wat iedere ondernemer graag 

wil. Meer omzet met hogere marges begint bij een effectieve ondersteuning van uw 

bedrijfsprocessen. Hierbij wilt u niet gebonden zijn aan tijd en plaats en wilt u, samen met uw 

medewerkers en uw klanten werken waar en wanneer u dat wilt. Steeds meer klanten van de 

RADventure Group maken om deze redenen de overstap naar een Web-based applicatie.  

Onze Expertise  

Overweegt u ook om uw Clarion applicatie(s) in een web gebaseerde structuur om te zetten 

met state-of-the-art technologie? Wij zijn experts op het .NET Framework en bijbehorende 

technieken zoals ASP.NET MVC 4, HTML5, C#, API Mobile development, WebDeploy 3, 

Javascript en CSS. Deze technieken zijn slechts het topje van de ijsberg als het gaat om onze 

expertise op het gebied van web-based applicaties. Heeft u ook altijd al in ‘The Cloud’ willen 

werken of is dit voor u nog een brug te ver? Wij zijn graag uw adviseur en partner als u keuzes 

gaat maken voor uw IT omgeving. Een gestroomlijnde samenwerking tussen onze .NET- en 

Clarion ontwikkel teams betekent voor u een korte doorlooptijd waardoor uw investering zich 

snel terugverdient. Wij staan er garant voor dat u na oplevering een applicatie tot uw 

beschikking heeft die volledig aan uw wensen voldoet. De RADventure ontwikkelstraat staat 

tot uw beschikking en wij weten uit ervaring dat uw .NET kennis en die van uw medewerkers 

daarmee snel op een professioneel niveau komt. 

Uw Voordelen 

Lage kosten en een hoge kwaliteit is onze garantie aan u. Dit realiseren wij door het inzetten 

van ons Agile offshore ontwikkelteam in Argentinië met een projectleider in Nederland als uw 

aanspreekpunt. Uw nieuwe applicatie is gebruikersvriendelijk, maakt flexibel werken mogelijk 

waar en wanneer u dat wilt, en garandeert gemakkelijke uitwisselbaarheid van gegevens met 

andere systemen. Wilt u uw klanten toegang geven tot een gedeelte van de applicatie, dan 

biedt u uw klanten de beste service middels een klantenportal. Uw huidige Clarion omgeving 

wordt overgezet naar de nieuwste web technologie. Wij beheren uw applicatie graag, maar 

door de gebruikte technologie is er een brede ondersteuning in de markt. Wij zullen u na 

oplevering vanzelfsprekend een goed aanbod doen om uw applicatie te onderhouden. Een 

ding staat vast: u bent voorbereid op de toekomst.  

 

Ons Aanbod  

U ontvangt van ons een voucher tijdens ons bezoek op basis waarvan u een gratis analyse van 

een deelproces binnen uw bedrijf én een bijbehorend schermvoorbeeld van uw toekomstige 

Web applicatie kunt laten maken.  

Bedrijfsprofiel  

De RADventure Group is sterk in het omzetten van Clarion applicaties naar Web-based 

applicaties en het converteren en migreren van databases. Wij werken voor uiteenlopende 

bedrijven in binnen- en buitenland waaronder; NedTrain, Mercedes Benz,  

ESA-ESTEC, Nederlandse Spoorwegen, RIVM, Erasmus MC, Yamato Europe en de Fiat Group. 

Wij zijn gevestigd in Utrecht en Argentinië en werken met een team van ruim 25 

ontwikkelaars aan diverse specialistische projecten. Wilt u meer weten? Wij zijn u graag van 

dienst.    
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