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Een goed leven

Geachte lezer,

Een goed leven is dat
waarin je niets verwacht
meer doet
minder nodig hebt
groot droomt
vaak lacht
en je realiseert hoe gezegend
je eigenlijk bent...

Het jaar 2015 ligt weer bijna achter ons. Een turbulent jaar,
zowel zakelijk als privé. Maar zoals elk jaar, vliegt de tijd voorbij
en laat daardoor ook weer veel dingen achter ons. Met deze
nieuwsbrief willen wij graag dit jaar positief afsluiten en u een
Gezond en Fijn 2016 toewensen.
Namens alle mensen van Neone Nederland,
Rob en Meta Doodkorte

Tamis Centralesoftware
Met gepaste trots kijken wij terug op een goed jaar voor deze productgroep. Niet alleen hebben
wij veel bestaande gebruikers goede ondersteuning kunnen leveren, ook hebben wij diverse
nieuwe gebruikers mogen verwelkomen. Het gaat hierbij niet alleen om nieuwe vervoerders, maar
ook om vervoerders die de overstap naar Tamis hebben gemaakt. Ook onze webportalen hebben
dit jaar een sterke groei doorgemaakt waardoor wij ons gesterkt voelen in onze keuzes hiervoor.
In het 4e kwartaal hebben wij een nieuwe communicatieoplossing gekoppeld aan onze Belservice:
Swyx Online. Met de combinatie van de Tamis Belservice, Swyx Online, en uw eigen internetlijn,
maakt u handig en betaalbaar gebruik van de door veel opdrachtgevers gevraagde oplossing.
Voordeel: geen beperking in het aantal bellijnen en geen eigen server meer nodig. Op basis van
het aantal ontvangen orders vult deze nieuwe oplossing een behoefte bij onze relaties.
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Mobitab
Na de lancering in de zomer van 2014 zagen
wij een sterke groei. Deze groei heeft zich
in 2015 meer dan verwacht doorgezet. Niet
alleen in Nederland, maar ook in omliggende
landen. Zo is de userinterface inmiddels
beschikbaar in het Nederland, Vlaams, Frans, Duits en Engels. Ook komend
jaar zullen wij weer fors investeren in nieuwe en verbeterde functionaliteit.

BCT
Verhuizing
Eind september hebben wij onze nieuwe
locatie betrokken aan de Paslaan in
Apeldoorn. In deze fraaie villa aan de
rand van het centrum hebben wij weer
ons plekje gevonden om onze opdracht
gevers van dienst te zijn en met elkaar
mooie producten en diensten te leveren
en verder te ontwikkelen.

Versterking van ons team
Nadat wij per 1 juli 2015 onze oud-collega
Robert Brunen opnieuw in dienst hebben
genomen als Software Engineer, zullen
wij op korte termijn weer een nieuwe
collega aan ons ontwikkelteam gaan
toevoegen. De toenemende vraag naar
onze softwareoplossingen (onder andere
Tamis en Mobitab) vraagt om verdere
versterking, in de vorm van een Senior
Softwareontwikkelaar. Wij verwachten u
hierover in het 1e kwartaal van 2016 nader
te kunnen informeren.

De Boord Computer Taxi is dit jaar en vorig jaar een van de
meest besproken onderwerpen geweest in de branche.
Wij willen ermee volstaan dat onze (productie)keten hersteld
is en dat wij zijn begonnen aan de wettelijke (verplichte)
software update – zeg maar de BCT 2.0 – die in de zomer
van 2016 uitgerold moet worden. Met ondersteuning van
onze partners Neways en Technolution wordt er op dit moment hard
gewerkt aan deze update. Begin 2016 berichten wij u nader.

Taxipoint en Infomonitor
Beide producten hebben wij dit jaar compleet vernieuwd.
Gezien de enthousiaste reacties van onze (potentiele) opdracht
gevers verwachten wij hier veel van het komende jaar.

Nieuwe Vodafone-APN
Ook hebben we inmiddels een vernieuwd Neone-netwerk
binnen het Vodafonenetwerk. Het komende jaar zullen alle
aansluitingen gemigreerd gaan worden naar dit nieuwe
netwerk. Het voordeel voor u is dat wij u nog beter kunnen
ondersteunen op het gebied van datacommunicatie. Zo
hebben wij (meestal) geen medewerkers van VFLN nodig
om informatie op te halen en statussen in te zien. Ook het (de)activeren
van simkaarten (waar ook ter wereld) nemen wij in eigen hand. Hierdoor
kunnen wij u beter en vooral sneller van dienst zijn.

Tussen Kerst en Nieuwjaar
Van 24 december 16.00 uur tot 4 januari
08.30 uur genieten wij van een paar vrije
dagen. Onze Servicedesk Software is voor
dringende zaken wel bereikbaar.

Met de hartelijke groeten uit Apeldoorn,
NEONE NEDERLAND B.V.
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