
De Bitwise oplossing voor
Hoogwegt International
 
Hoogwegt International is een handelsbedrijf in melkpoeder 
en andere zuivelproducten. Bitwise heeft webbased systeem 
gebouwd om de partijen melkpoeder die in verschillende 
pakhuizen in Europa liggen te kunnen volgen.   lees verder ->

Excel of Access toepassingen 
omzetten naar webomgeving
Wie durft? 

 
Wij wel!

U herkent het vast wel: de wens om 
Excel of Access om te zetten naar een 
webomgeving.  
Vaak is dit niet mogelijk binnen de 
bestaande software applicaties en dan 
wordt al gauw een Excel sheet gemaakt 
of een Accessdatabase opgetuigd.  
Binnen de organisatie wordt de welkome 

vastlegging van de deze informatie al 
snel steeds belangrijker en omvangrijker 
en dan is de Excel sheet of Access data-
base niet langer toereikend. Het kraakt 
en het piept, wat is de oplossing? 
 
Niemand durft hier de vingers aan te 
branden… 



ISO 27001 certificering
Hét signaal, dat informatiebeveiliging op orde is

Bitwise is begin dit jaar gestart met het ISO 27001 traject en tilt 

daarmee de informatiebeveiliging naar een nog hoger niveau.  

Wij verwachten eind dit jaar het certificaat te behalen.

ISO 27001 is de enige certificeerbare 
internationale standaard, 
waarin de vereisten voor een 
informatiebeveiligingsbeheersysteem 
zijn gedefinieerd. De norm 
specificeert eisen voor het vaststellen, 
implementeren, uitvoeren, 
controleren, beoordelen, bijhouden en 
verbeteren van een gedocumenteerd 
Information Security Management 
System (ISMS) in het kader van de 
algemene bedrijfsrisico’s voor de 
organisatie. Zij fungeert als middel om 

informatiebeveiliging op orde te houden 
en naar een hoger niveau te brengen. 
De omgeving en de risico’s veranderen 
doorlopend. Daarom volstaat het niet 
om eenmalig maatregelen te treffen. 
We moeten blijven meebewegen en 
verbeteren. Onze provider Equinix voor 
CW hosted beschikt al  
over deze certificering.  
Hiermee is de keten  
ISO 27001  
gecertificeerd.

Hoogwegt webbased oplossing voor  
het volgen van partijen melkpoeder

Dit op maat gesneden voorraadsysteem zorgt voor een flinke efficiency-
slag bij Hoogwegt. De software bewijst keer op keer zijn toegevoegde 
waarde wanneer er met 1 druk op de knop een volledig overzicht 
(bijvoorbeeld voor de verzekeraar) uit het systeem gehaald kon worden. 
 
Er wordt nu gewerkt aan een uitbreiding om gemailde documenten 
met specificaties direct vanuit Outlook te koppelen aan de juiste partij.



Bitwise ontwikkelt app 
gebouw onderzoek
Bitwise heeft samen met ingenieursbureau Witteveen+Bos in 

opdracht van NAM een systeem ontwikkeld voor het inspecteren 

en beoordelen van schades aan woningen. De bewoners van deze 

woningen hebben deze schades gemeld omdat ze vermoeden dat 

ze zijn veroorzaakt door aardbevingen naar aanleiding van de 

gaswinning in Groningen.

Inspectie ‘buitengebied’ Groningen
In dit project ging het om de inspectie 
van 1700 adressen in het zogenaamde 
“buitengebied” van Groningen. Dit is 
het gebied rond de gaswinningen.

Er waren in totaal 86 inspecteurs 
actief. De digitale dossiers met foto’s 
en aangevulde data werd door een 
team van ruim 30 beoordelaars 
bekeken. Het project behelsde 400.000 
synchronisatiebewegingen (foto’s en 
dossiers die geupload werden). 

Webinterface
De applicatie bestaat uit een 
website waarin de medewerkers van 
Witteveen+Bos de dossiers kunnen 
beheren. 

Mobiele app
Bitwise heeft hiervoor een mobiele 
app ontwikkeld waarin een uitgebreid 
dossier wordt opgebouwd.
De dossiers bevatten gegevens van de 
adressen waar schades zijn gemeld:
• foto’s
• plattegronden met daarop schades
• vragenlijsten
 
Dankzij de mobiele app is het mogelijk 
om deze gegevens te verzamelen 
zonder internetverbinding.  

Op het moment dat een inspecteur 
een (mobiele) verbinding heeft 
met het internet wordt het dossier 
gesynchroniseerd en zijn de gegevens 
direct toegankelijk via de website.

Rapportage
Op 2 momenten zijn documenten naar 
de bewoners gestuurd:
• verslag van de inspectie
•  rapport met de beoordeling van de 

schades en mogelijke oorzaken
 
De inhoud van de dossiers is heel 
divers: van een bungalow met enkele 
schades tot een zorgcomplex met 
honderden kamers en meer dan 
duizend foto’s.   
 
Meer informatie
www.bitwise.nl/Nieuws/ArtMID/707/
ArticleID/30/Gebouw-onderzoek.aspx

nr. 1  |  2017

Bitwise
Full service internetbureau

Demmersweg 38
7556 BN Hengelo

T 074 245 52 90

info@bitwise.nl
www.bitwise.nl

Vacature 
Bitwise zoekt een ambitieuze,
enthousiaste Programmeur C#
om het team uit te breiden.

Wil jij jouw C#.NET-expertise 
inzetten voor zeer aansprekende 
opdrachtgevers, zoals Hewlett 
Packerd, Eaton, Vtel, Witteveen + Bos, 
en regionale klanten zoals Stichting 
Carmelcollege? Dan is deze vacature 
geschikt voor jou! 

Voor meer informatie neem contact  
op met egbert@bitwise.nl



Statistieken 
Bitmailer
Dankzij deze handige statistieken 

tool in Bitmailer weet je precies 

wanneer en hoe vaak er op een 

bepaalde link wordt geklikt als je 

een e-mailing hebt verstuurd!  

Uw Bitmailer-pakket is hier nu 

ook van voorzien!

Introductie Tien-Loong Siaw
Per 1 november 2016 maakt Tien-Loong Siaw deel uit van het  

Bitwise team als programmeur.

In 2012 afgestudeerd in de 
Master Computer Science aan de 
Universiteit Twente, heeft Tien-Loong 
daarna werkervaring opgedaan 
bij twee andere ICT-bedrijven in 
Enschede. Vooral gespecialiseerd 
in implementatie van complexe 
algoritmes op het gebied van onder 
andere graaf lay-out visualisaties, 
zet hij nu zijn eerste stappen in web 
ontwikkeling bij Bitwise.
Tien-Loong: ‘De eerste paar maanden 
bij Bitwise was voor mij een grote 
leercurve, waarbij ik kennismaakte met 
allerlei facetten van web ontwikkeling 
in C# ASP.NET. Tot nu toe ben ik bezig 

geweest met bug 
fixes en kleine 
verbeteringen aan 
bestaande websites 
en de komende tijd 
zal uitwijzen op 
welke uitdagende projecten  
ik ingezet ga worden.’

In zijn vrije tijd is Tien-Loong graag 
creatief bezig met het ontwerpen 
van kaarten. Ook bakt hij graag cakes, 
koekjes en brood en volgt Amerikaanse 
films en series, waarbij zijn voorkeur 
uitgaat naar sciencefiction.
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Nieuwe releases
Vers van de Bitwise-pers…

www.startready.com

www.cliniquedokterdon.nl

www.indomo.nl

www.taarten.nl


