
 

  
 

 

 

 
 

Waarom PortalCMS? 
 Bewezen technologie met ruim 10 jaar 

trackrecord en 100.000+ gebruikers. 

 Direct gebruiksklare toepassingen.  

 Ontwikkeld op open standaarden. 

 Werkt op Windows & Linux. 

 Compatibel met alle gangbare databases 

zoals MS SQL, MySQL en Oracle.  

 Modulair te implementeren.  

 Stapsgewijs uit te breiden. 

 Volledig op maat te maken.  

 Software as a Service, dus geen 

investering nodig.  

 Overdraagbaar naar eigen servers, dus 

geen afhankelijkheid.  

 Gebruik wat u nodig heeft en betaal wat 

u gebruikt! 

 

 
 

Onze technologie 
PortalCMS is ontwikkeld op basis van het 
multi-tier model met Microsoft, Adobe en 
Java technologie. Met deze state-of-the-art 
methode wordt softwarematig een scheiding 
aangebracht tussen de gebruikersomgeving 
(user interface), de business logic 
(middleware applicatieserver) en de data-
opslag (relationele databases). PortalCMS 
integreert en koppelt uw bestaande 
softwaresystemen met één uniforme 
webinterface. 
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On-demand Corporate Portal  

Case: Verwey vastgoed 
‘Corporate Portal’  
 
Verwey Vastgoed zet een PortalCMS corporate portal in om 
efficiënter met haar huurders, verhuurders, VVE-besturen en 
overige relaties te communiceren.  
Zo krijgt elke relatie nu via een persoonlijke inlogcode toegang 
tot het partnerportaal waarin zeer frequent relevante nieuwe 
informatie voor hen wordt klaargezet.  
 
Verwey Vastgoed bespaart hiermee op communicatiekosten, 
voorkomt fouten en boekt tijdwinst. 

 
Een relatie die inlogt wordt verwelkomd met een persoonlijk 
startscherm waar gekozen kan worden uit zogenaamde team-
rooms. Omdat het regelmatig voorkomt dat een partner in meer 
dan een project of contract participeert, toont het start-
scherm alle team-rooms waarin deze relatie rechten heeft.  
 
Binnen elke team-room staat vervolgens een up to date 
rapportage klaar in de vorm van documenten, nieuws en 
presentaties.  
 
On demand  en Automated Notificatie  
De Verwey Vastgoed teamleider kan met één druk op de knop 
aan alle relaties uit de team-room notificaties per e-mail of SMS 
sturen. Daarnaast biedt PortalCMS de mogelijkheid automatisch 
een Digest per e-mail te sturen van alle relevante wijzigingen uit 
team-rooms. 
PortalCMS corporate portals kenmerken zich verder door uiterst 
flexibele integratie mogelijkheden van backoffice applicaties. 
Alles vormgegeven om uw eigen corporate ‘look en feel’. 
 
Meer weten over Corporate Portals? 
Neem dan vrijblijvend contact op met ons via PortalCMS.nl.  
Wij nemen graag de mogelijkheden met u door. 

http://www.portalcms.nl/

