Ik heb Gert-Jan van Krevelen leren kennen als een zeer bekwaam programmeur voor
toepassingen binnen de Exact Synergy omgeving. Zowel met .asp .aspx .net als SQL is
zijn kennis erg groot. Ik ken hem al sinds 2006. Hij denk goed mee en maakt zaken vaak
beter als in eerste instantie de opzet was.
Wij gebruiken zijn oplossingen al jaren binnen onze Exact omgevingen tot volle
tevredenheid.
Op de website van ITwize is het lijstje producten nu nog wat karig maar laat je daardoor
niet misleiden want deze zouden daar eigenlijk ook bij moeten staan.
Voorbeelden van door Gert-Jan ontwikkelde tools die wij nu gebruiken:
• XML interface van/naar Webmethods webservice
• Subsystemen
• Postcode tabel
• Document Generator
• Help documentatie
Deze tools zijn weliswaar door Gert-Jan in zijn Cane tijdperk ontworpen voordat hij
onlangs voor zichzelf begon. Maar ze geven wel aan wat een uitstekende programmeur
hij is.
Ik hoop dan ook dat hij nu hij voor zichzelf begonnen is de kans krijgt dit door te zetten.
Aan zijn kwaliteiten als programmeur zal het niet liggen.
Flexibel/meedenkend/technisch/vaardig.
Frans Habekotté
Sr. Technisch applicatiebeheerder

+31613554978
+31 306087855
f.habekotte@innovam.nl

Hieronder nog wat voorbeelden van toepassingen die we bij ons bedrijf in gebruik hebben

De XML interface gebruiken we voor het synchroon houden van al onze
personen(150.000) en bedrijven(50.000) met de andere systemen.
De interface komt direct in actie bij het opslaan van de relatie.
De relatie in alle andere systemen wordt per direct in alle andere systemen geupdate.
Per week worden er ongeveer 20.000 XML berichten uitgewisseld.
De interface is dusdanig betrouwbaar dat we deze zelfs gebruiken voor complete
conversies naar nieuwe applicaties.
We zorgen dat de interface aangesloten is aan de nieuwe applicatie en raken dan met
een query alle actieve bedrijven en personen aan in Synergy zodat ze door de interface
automatisch aangeboden worden, waardoor de nieuwe applicatie gevuld wordt.

Voor de interface hebben we in Synergy keurige schermen met allerlei filters en
mogelijkheden om door te klikken op details.
Zowel voor ingaande als uitgaande berichten voor personen/bedrijven/projecten.
Op de diverse kolommen is te sorteren waardoor de interface prima te monitoren is.

Doorklikken naar de XML is voorzien evenals naar projecten en relaties

l

Postcode check gebruikt niet alleen de eerste 4 cijfers zoals Exact standaard maar de
volledige postcode tabel met uitgebreide filtering.

We maken veel gebruik van Subsystemen
Daarmee heb je veel mogelijkheden om informatie te tonen binnen Synergy.
Als je SQL beheerst kun je zelfs informatie tonen uit heel andere systemen.
Maar ook zonder speciale kennis kun je gemakkelijk informatie tonen uit (vrije)
velden/artikelen en er rechten aan toekennen.
Je ziet de resultaten terug als tabjes op de klantkaart (of projectkaart etc)
Allemaal heel gemakkelijk en flexibel in te richten.
De zichtbaarheid van de tabjes kan weer afhangen van rechten en rollen.

Wij maken hier veel gebruik van omdat Synergy vaak niet dat toont wat je wilt hebben.
Bij iedereen zijn de wensen daarvoor net weer anders als de standaard schermen.
Voorbeelden van gebruik met subsystemen bij ons in gebruik.

Banknummers uit Globe Database tonen in Synergy

Informatie tonen via SQL linked server uit een andere applicatie

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de flexibiliteit.

