De waarde van informatie
Recente ervaringen leert ons dat het voor veel organisaties, instellingen en overheden een grote
opgave is om de juiste informatie binnen hun eigen organisatie te vinden, daarna te bewerken en
vervolgens daar te krijgen waar het nodig is. En als het al lukt dan zijn hier vaak een diversiteit aan
dure integratie vormen en veel handmatige handelingen voor nodig.
Één Platform
Met onze innovatieve data integratie software, Enterprise Enabler, heeft u een oplossing in handen
die ervoor zorgt dat alle gewenste en noodzakelijke informatie daar komt waar het nodig is. Binnen
één geïntegreerd platform verbindt u eenvoudig, veilig en snel alle denkbare informatie bronnen, BI
tools, ERP / CRM systemen, applicaties en webservices met elkaar. Meer dan 100 geïntegreerde
koppelingen zorgen ervoor dat een integratie niet meer een kwestie is van dagen weken of maanden
maar een kwestie van minuten.
Om ervoor te zorgen dat elke onderneming klaar is voor deze “data explosie” zien wij het als onze
missie om innovatieve oplossingen te leveren die uitkomst bieden. Het resultaat is een
gestructureerde, snelle en veilige uitwisseling van data tussen alle denkbare data bronnen,
applicaties en devices.
Enkele voorbeelden van koppelingen
SAP, BAAN, Oracle, PeopleSoft, Microsoft Dynamics,
JD Edwards, DB2, Informix, IMS Oracle, Ingres, IDMS, SQL,
PostgreSQL, LDAP, Hadoop, SQL Server, SAP Sybase IQ,
Business Objects, Cognos, Siebel, Salesforce, Sugar CRM,
Tibco, Hyperion, Word, Excel, PDF, CSV, Webservices,

Sturen met schone, real-time informatie
Altijd het juiste klantbeeld
Product en leverancier onafhankelijk
Aanzienlijke tijd en kostenbesparing en een snelle ROI

Over Quant ICT Group
Quant ICT Group is opgericht in 1988 en is een leverancier van innovatieve software oplossingen. Wij
leveren specialistische diensten op het gebied van data integratie en het (proactief) monitoren van
databases, applicaties en besturingssystemen. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Alkmaar. Hier
vandaan ondersteunen wij klanten in Europa, Amerika, het Midden Oosten en Afrika. Zowel direct
als middels de inzet van lokale partners. Quant ICT Group is EMEA partner van Stonebond
Technologies en Bradmark Technologies.
Inmiddels hebben we een groot aantal succesvolle integratie projecten gerealiseerd bij organisaties
die actief zijn binnen de Overheid, Finance, Energie/Oil & Gas, Zorg, Industrie en Logistiek. Voor
meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 088-088 2500 of mail ons: info@quant-ict.nl .

Adres Einthovenstraat 5 – 1821 BV Alkmaar, The Netherlands
T +31 (0) 88 – 088 2500 F +31 (0) 88 – 088 2501 E info@quant-ict.nl I www.quant-ict.nl

