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MANOL INFORMATICS
UW DATA IN VEILIGE HANDEN

De technologie in het digitale tijdperk staat niet 

stil. Software evolueert aan een razendsnel tempo. 

De tijd dat je applicaties met een cd-rom moest 

installeren, ligt al lang achter ons. Tegenwoordig 

gebeurt alles via de webbrowser. Dat maakt dat 

webapplicaties van op elk intelligent toestel met 

een internetconnectie beschikbaar zijn. Zo hebben 

we altijd onze informatie binnen handbereik: via de 

pc, de smartphone of tablet.

Lang nog voor er sprake was van ‘cloudtoepassingen’ 

ontwikkelde Manol Informatics al webapplicaties op 

maat van bedrijven. “Die term is pas later gehypet”, 

vertelt zaakvoerder Maarten Nollet. “Wij zijn in 2004 

al als service-georiënteerd IT-bedrijf gestart met het 

aanbieden van geïntegreerde diensten en oplos-

singen binnen de brede wereld van internet en 

software. Onze specialiteit is het bouwen van maat-

gerichte software: technisch uitgebreide websys-

temen voor intern en extern gebruik. Dan hebben we 

het niet alleen over de website ‘an sich’ maar vooral 

over intranet- en extranetsystemen. We maken onze 

toepassingen ook compatibel op mobiele toestellen, 

zodat klanten o.m. hun intranet en CRM-systemen via 

3G-technologie op de baan kunnen raadplegen.”

Webapplicaties op maat

Zo ontwikkelde Manol Informatics recent een appli-

catie voor een netwerk van financiële adviseurs, 

waarmee de medewerkers contracten bij de klant 

thuis kunnen afsluiten. “Op een mobiel toestel kan 

een contract door de klant digitaal getekend worden. 

Vervolgens wordt het contract in real time digitaal 

aangemaakt in het intranet van de klant voor verdere 

verwerking door de interne diensten. Bovendien 

ontvangt de eindklant dankzij deze applicatie zijn 

ondertekende contract ook onmiddellijk per e-mail. 

Dit is een systeem dat we verder kunnen generali-

seren voor iedere salesmedewerker die op verplaat-

sing werkt. Maar ook voor alle andere bedrijfsnoden 

kunnen we een geschikte oplossing aanreiken.”

Eigen datacenter & cloud storage

Werken met webapplicaties biedt dus vele voor-

delen. Het maakt niet alleen mogelijk dat je, van 

waar je ook werkt, toegang hebt tot alle bedrijfsgege-

vens, maar ook dat verschillende mensen gelijktijdig 

met de software kunnen werken. Daarnaast hoef je 

ook niet meer te investeren in een eigen lokale server. 

“De software draait immers op servers in ons eigen 

goed beveiligd datacenter”, aldus nog Maarten 

Nollet. “En op dat vlak hebben we een streepje voor, 

want de meeste web- en softwarebureaus werken 

met externe hostingbedrijven. Wij investeerden 2 jaar 

geleden in de bouw van een eigen onafhankelijk 

datacenter. Dit biedt ons een enorme flexibiliteit en 

onze klanten weten waar hun bedrijfsgegevens fysiek 

bewaard worden.” Bovendien benadrukt hij dat Manol 

Informatics daardoor ook professionele cloud storage 

kan aanbieden. “Bedrijven hoeven dus niet meer 

te investeren in een eigen fileserver. Alle bestanden 

worden fysiek in ons eigen datacenter veilig opge-

slagen zodat de klant op beide oren kan slapen. 

Geen kopzorgen meer naar onderhoud toe, naar 

hardware en back-ups toe!” Maarten Nollet vermeldt 

tot slot dat alle UNIZO Limburg Magazine-lezers deze 

cloudstorageformule gratis kunnen uittesten. “Wie 

een gratis proefaccount wenst voor een maand, 

kan surfen naar www.manol.be/cloud.”
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