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Onze klanten staan altijd op de eerste plaats en betrekken we 
gedurende heel de reis. We focussen ons op alle details en 

verliezen het groter verhaal niet uit het oog.  

WIJ REALISEREN

DIGITALE PROJECTEN
AL UW



ONZE LOCATIES

Istanbul Office
hello@digitalcake.com.tr

Belgium Office
info@teknoza.be

Switzerland Office
geneva@teknoza.be

Paris Office
paris@teknoza.be

WAT UW NODEN OOK ZIJN, 
WAAR U OOK BENT

WE KUNNEN NIET WACHTEN OM SAMEN
MET U AAN DE SLAG TE GAAN!



CREATIVE DESIGN
Goede ontwerpen beginnen bij een goed idee. 
Voor creative designs is dat niet anders. Wij zetten 
uw ideeën om in ontwerpen die uw merk, uw 
producten of uw diensten volledig weerspiegelen.



MERKIDENTITEIT  &
VISUELE IDENTITEIT
Achter alle succesvolle organisaties en 
bedrijven schuilt een sterke merkidentiteit 
en visuele identiteit. 

Enkel en alleen op die manier kan een 
bedrijf of organisatie de eigen boodschap 
overbrengen en de doelgroep bereiken. 

CREATIVE



Een sterke visuele identiteit zorgt ervoor 
dat uw merk blijft hangen.

Ons doel? Logo’s, visitekaartjes, brieven, 
catalogi, brochures ontwerpen zodat uw 
merkidentiteit zo goed mogelijk tot uiting 
komt. 



WEBDESIGN
Een website is ongetwijfeld het belangrijkste om uw bedrijf of 
organisatie kenbaar te maken in deze digitale tijden.

Het is de eerste stap om online contact te maken met uw 
bestaande en potentiële klanten en hen op de hoogte te 
brengen van uw producten en diensten. 

CREATIVE



Het is enorm belangrijk om de boodschap van uw bedrijf of organisatie 
via een gebruiksvriendelijke en functionele website te verspreiden. Een 
website die uw merkidentiteit op een professionele manier weet over te 
brengen.

Het spreekt dus voor zich dat tekst en inhoud niet voldoende zijn. De 
gebruiksvriendelijkheid van de website en de toegankelijkheid zijn van 
belang. Dit wil zeggen dat alle online kanalen ook naar uw website 
moeten leiden en omgekeerd. Denk maar aan sociale media of SEO.

Op basis van al uw wensen, bepalen we samen met u hoe u uw online 
aanwezigheid kan versterken en zo aantrekkelijk mogelijk maakt. Een 
website die u zowel inhoudelijk als visueel volledig representeert.



CAMPAGNES 
EN PLANNING
Laat de strategie, planning en lancering van uw 
campagnes over aan ons en wij zorgen ervoor 
dat uw doelgroep bereikt wordt, uw merk wordt 
herkend en er sprake is van interactie met uw 
doelgroep.

CREATIVE



Het managementproces van heel 
uw campagne, monitoring en de 
rapportering maken ook deel uit van 
het uitvoeren en het plannen van een 
campagne.

Op die manier kan u de campagne 
evalueren en het succes ervan bepalen. 
Zo kan er naar later toe gewerkt worden 
aan de mogelijke verbeteringen om uw 
campagnes te optimaliseren.

Het succes van uw campagne is 
afhankelijk van de mate waarin uw merk 
erin slaagt om uw doelgroep zo goed 
mogelijk te bereiken, de boodschap over 
te brengen en hen aan te trekken.

CAMPAGNEPROCES;

Ons doel: Nadat wij u de gegevens en het resultaat van uw campagne bezorgen, 
analyseren we samen met u de uitkomst van uw campagne om te bekijken of deze 
al dan niet heeft opgebracht.
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CREATIVE

GRAFISCH ONTWERP
Grafisch ontwerp is een visuele en belangrijke 
vorm van communiceren. Voor elke situatie is er 
een ander ontwerp nodig dat aangepast is aan 
het kanaal waar het ontwerp voor dient en de 
doelgroep die u wil bereiken. 



Wij ontwerpen het visueel materiaal dat 
u nodig heeft in deze digitale tijden en 
virale omgevingen. Dat doen we dus 
niet enkel voor online materiaal, maar 
ook voor drukwerken zoals affiches, 
advertenties, magazines, catalogi en 
brochures.  

Perfection is achieved, not when there 
is nothing more to add, but when there 
is nothing left to take away.

- Antoine de Saint-Exupéry



CREATIVE

PRODUCT DESIGN
Bent u op zoek naar een nieuwe visuele 
voorstelling van uw product of heeft u een idee 
dat u graag wil realiseren? Wij ontwerpen uw 
producten en verrichten al het werk van A tot Z. 

Uiteraard gaat product design veel verder 
dan enkel de visuele voorstelling. Het 
uitwerken van het productontwerp en dus het 
materiaal, de grootte, de verwachten en de 
gebruiksvriendelijkheid zijn allemaal factoren die 
in rekening worden gebracht. We zorgen ervoor 
dat uw product niet alleen visueel aantrekkelijk is 
en dus de taal van uw doelgroep spreekt, maar 
ook dat het product effectief werkt en efficiënt in 
gebruik is. Kortom het hele design proces. 
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Art does not reproduce what is visible, it makes things 
visible.

- Paul Klee



DESIGN IS 
THE SILENT AMBASSADOR 

OF YOUR BRAND
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KOM GERUST LANGS, 
LATEN WE ELKAAR 

ONTMOETEN!
WIJ VOORZIEN DE 

DRANK!
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SOFTWARE
Geen enkele uitdaging is voor ons te groot. 
Wij ontwikkelen softwareoplossingen voor 
allerlei problemen en behoeften van bedrijven 
en organisaties die actief zijn op verschillende 
platformen in deze digitale tijden.



SOFTWARE 
ONTWIKKELING

SOFTWARE

De softwaresystemen van 
vandaag; Van bank tot auto, van 
gezondheidsinformatiesystemen tot 
bedrijfsbeheer, van communicatiesystemen 
tot luchtvervoer, het is een zeer 
belangrijk en cruciaal onderdeel van de 
computersystemen die in verschillende 
sectoren worden gebruikt. 

Tijdens het softwareontwikkelingsproces 
willen we producten ontwerpen, 
ontwikkelen en produceren in het kader van 
technische principes. Kortom, dit proces, dat 
begint met de prototypetests van ontwerpen 
op basis van de gegevens die zijn verkregen 
tijdens het analyseproces, eindigt wanneer 
de ideale software wordt bereikt.



In het softwareontwikkelingsproces gaan 
we verder met de volgende stappen:

Analyse en projectie 

We bepalen het traject en 
de verschillende fases om 
de opdracht tot ene goed 
einde te brengen zodat 
het voldoet aan al uw 
behoeften en wensen.

Ontwerp

In deze fase bouwen we het 
ontwerp in overeenstemming 
met de technologie en de 
gekozen programmeertaal die 
in de software moet worden 
gebruikt.

Testen

We testen de 
projectdetails in 
vergelijkende vorm met de 
codes opgesteld voor de 
voorbeeldtoepassing en 
rapporteren alle gegevens.

Ondersteuning

We ondersteunen en 
begeleiden de klant 
bij het gebruiken 
van het ontwikkelde 
programma.

Ontwikkeling

Wij creëren de geschikte 
structuur voor de database 
en coderingsstructuur van 
de studie, die alle details 
heeft in het analyse- en 
projectproces.

Codering

Na de analyse en 
ontwerpstadia van de 
software, schrijven we de 
nodige codes voor het 
programma volgens de 
analyserapporten en het 
algoritme.

Setup

De applicatie, met het beste 
resultaat na alle tests, wordt 
geleverd met systeembeheer 
dat zal worden geïntegreerd 
in uw bedrijf nadat het 
enkele beveligingstests 
heeft ondergaan en 
beveiligingstoepassingen 
werden geïntegreerd.

Update

We zorgen voor 
de nodige updates 
indien nodig. 

1 3 5 7

2 4 6 8



E-COMMERCE PLATFORM
E-commerce staat voor de aankoop en verkoop van 
producten en diensten via een online winkel. Op die manier 
kan u de vraag stimuleren voor het aangeboden product, 
klantenondersteuning bieden en commerciële en logistieke 
communicatie tussen commerciële instellingen en klanten 
verzorgen.

SOFTWARE

U kunt uw producten verkopen in een goedkope 
winkel die 24/7 open is.

U kunt gedetailleerde informatie over uw producten 
verstrekken.

U kunt producten verkopen die nog niet in uw 
voorraad aanwezig zijn.

U bent goed te bereiken.

Voordelen van E-commerce:



E-Commerce platformbeheer; 

Domeinnaam, e-commerce software, veilige 
hosting, ontwerp, e-mail, beveiliging, back-up, 
marketingintegratie, betalingsinfrastructuren, 
zoekmachineoptimalisatie, tracking en 
rapportage.

Omdat u met alle banken kunt werken, kunt 
u beginnen met het direct ontvangen van 
betalingen met grote betalingssystemen 
en uw producten verkopen met 
marktplaatsintegraties.

U kunt uw tijd vermenigvuldigen met 
automatische vrachtintegraties en fulltime 
integratie met vrachtbedrijven.



MOBILE APPLICATIE
De mobiele applicatie is het meest gebruikte digitale platform 
van vandaag, speciaal ontworpen voor mobiele apparaten en 
meestal gecodeerd met iOS- en Android-besturingssystemen.

SOFTWARE

Multimediatoepassingen (muziek, video, afbeeldingen, enz.) 

GPS-en navigatietoepassingen

Zakelijke toepassingen (beheer, verkoop, financiële rapporten, 
verkoopautomatisering, CRM, enz.)

Mobiele applicatie-oplossingen voor warme verkoop 

E-commerce geïntegreerde mobiele oplossing-apps

ERP / SAP geïntegreerde mobiele applicatie-oplossingen 

Client / Server applicaties

Web-gebaseerde mobiele applicaties

Mobiele applicaties van de gemeente

Mobiele oplossingen geïntegreerd in automatiseringssystemen 

Educatieve toepassingen

Reistoepassingen

Sociale netwerkapplicaties

Het grootste kenmerk van een mobiele software is 
zijn functionaliteit.
U kunt nieuwe campagnes, aankondigingen en 
de laatste nieuwtjes sturen naar gebruikers die 
uw toepassing downloaden via instantmeldingen. 
Daarnaast kan u uw inhoud up-to-date houden en 
uw communicatie met gebruikers verbeteren. Dankzij 
deze toepassingen kunt u de gebruikers bereiken die 
u in een kortere tijd wilt bereiken.



1

2

3 4

5

6

In de eerste fase worden uw 
mening en de gegevens over uw 
product verzameld.
Deze fase schetst de 
doelstellingen en strategieën van 
uw project.

BEGIN

ANALYSE

Tijdens het analyseproces 
wordt bepaald welke markt 
en doelgroep er centraal 
staat. Bepaalde voorkeuren 
en vereisten worden dan 
zorgvuldig geanalyseerd 
zodat ze achteraf 
geïmplementeerd kunnen 
worden.

ONTWERP

In dit stadium wordt een passende 
schets van de doelgroep gemaakt. De 
te gebruiken materialen, kleurselecties, 
lettertype worden allemaal bepaald in 
deze fase. Zo ook de gebruikersinterfaces 
en het UX-ontwerp van de applicatie.

ONTWIKKELING

De volledige versie van de applicatie 
is de belangrijkste fase na de 
creatie. Alle toepassingsschermen, 
knoppen en de levenscyclus van 
de toepassingen en te gebruiken 
technologieën zijn klaar voor gebruik. 
De applicatie wordt voorbereid in 
de server en in de database om te 
gebruiken.

CODERING

Dit is de fase waarin de software van de mobiele 
applicatie volledig centraal staat. De nodige 
databases en de integratie van web sevices worden 
zorgvuldig ontwikkeld. De applicatie wordt getest 
en uitgevoerd op verschillende schermen en in 
verschillende digitale omgevingen.

Deze fase is de laatste fase. De applicatie 
heeft met succes alle noodzakelijke tests 
doorstaan, de fouten werden gecorrigeerd 
en het is nu tijd om door de doelgroep 
gebruikt te worden. 

PUBLICATIE

Ontwikkelingproces mobiele applicatie:



CRM (CUSTOMER RELATIONS MANAGEMENT)

CRM genaamd customer relationship 
management; is de benaming voor alle praktijken 
en strategieën die worden gebruikt om de 
zakelijke relaties met de klanten te verbeteren en 
om de omzet te verhogen.

SOFTWARE

Waarom is CRM nuttig?

Het bijhouden van klantinformatie in de database maakt 
het gemakkelijker om toegang te krijgen tot informatie.

U kunt eenvoudig uw offerteformulieren maken en deze 
naar uw klanten verzenden.

U kunt de productiviteit eenvoudig verhogen door 
personeel te volgen.

Beheer workflows op een eenvoudige en begrijpelijke 
manier.

Door de tevredenheid van zowel uw klanten als uw 
medewerkers te vergroten, kunt u de winst van uw bedrijf 
aanzienlijk verhogen.



Zodra u uw bedrijfsprocessen beter beheert met het CRM-programma, zal uw 
productiviteit toenemen en uw groei versnellen. Dit is dan ook de reden da het CRM-

programma een service is die op lange termijn niet alleen nodig is, maar ook nog 
eens onmisbaar wordt voor uw bedrijfsprocessen.

NMWMM
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DIGITAL MARKETING
In deze digitale tijden waar snelheid en technologie centraal staan, 

zijn digitale communicatiehulpmiddelen ongetwijfeld de belangrijkste 
middelen. Bij digitale markting gaat het niet alleen over zichtbaarheid, 
maar ook de betrokkenheid van het bedrijf of uw organisatie om het 

verschil te maken voor uw doelgroep.



If you make customers unhappy in the physical world, 
they might each tell 6 friends. If you make customers 
unhappy on the Internet, they can each tell 6,000 
friends.

- Jeff Bezos



GOOGLE AdWords

MARKETING

Google AdWords biedt talloze mogelijkheden aan om bedrijven te 
doen scoren in advertentising mits correct gebruik. Wij bieden deze 
mogelijkheden aan en beheren voor u de programma’s en verrichten 
al het werk zodat u het uiterste haalt van uw online aanwezigheid.

Approximately 55% of online advertising spending 
worldwide is spent on search engine marketing.



Zoekmachine optimalisatie (SEO) is een 
onderdeel van zoekmachine marketing, 
dat zich richt tot de niet-betaalde 
zoekresultaten. Met andere woorden, uw 
positie wordt niet bepaald door een kost 
per klik, maar door een organische groei.

Laat u geheel vrijblijvend informeren 
door onze SEO-specialist om samen 
te kijken hoe veel leads we meer 
kunnen produceren door zoekmachine 
optimalisatie

SEO is not something you do anymore. It’s what happens 
when you do everything else right.                          

- Chad Pollitt



VIRALE MARKETING
Bereik een grotere groep van potentiële klanten door de juiste 
marketingstrategie te implementeren. De ideale manier om de 
overload aan informatie en boodschappen te overschaduwen is 
door middel van een goed marketingstrategie die ook nog eens 
viraal gaat. Dat kan aan de hand van beeld maar ook aan de hand 
van tekst. Wij hebben alvast een team voor u klaar dat op de hoogte 
is van de laatste trends en dus graag met u mee denkt.

MARKETING



Virale marketing begint bij een 
idee dat werkt. De uitwerking van 
het idee is dan ook een cruciale 
fase. 

Om uw virale marketingstrategie 
te doen slagen is het belangrijk 
om te vertrekken vanuit het 
motto “the right time, the right 
target group”. Enkel en alleen 
op die manier kunnen we het 
verwachtte resultaat bereiken en 
de resultaten analyseren. 

De juiste boodschap

Geschikte omstandigheden 

De juiste doelgroep

Virale marketingstrategie:



SOCIAL MEDIA 
MANAGEMENT
Sociale media negeren is tegenwoordig 
ondenkbaar. Actief zijn op sociale media is 
de ideale manier om aan te tonen dat uw 
bedrijf bestaat en klantenrelaties waardeert. 

10:10

MARKETING



“Build it, and they will come” only works in the movies. Social Media 
is a “build it, nurture it, engage them, and they may come and stay.

- Seth Godin



CREATIVITY IS INTELLIGENCE

HAVING FUNE-MAIL MANAGEMENT
E-mail marketing is dood? Allesbehalve. E-mailmarketing slaagt er 
nog steeds in om specifieke doelgroepen op een snelle en goedkope 
manier te bereiken. Of het nu gaat over evenementen, promoties, 
booschappen of mededelingen, via e-mail bereik je wie je wil 
bereiken op een snelle, goedkope en directe manier.

Dankzij e-mail marketing kan u uw 
potentiële klanten overtuigen om klant 
te worden. Dat niet alleen, het is ook nog 
eens de ideale manier om klantenrelaties te 
onderhouden. We weten allemaal wel hoe 
belangrijk klantenrelaties zijn. Hoe sterker 
de relatie is, hoe loyaler uw klanten zullen 
zijn.

MARKETING



CREATIVITY IS INTELLIGENCE

HAVING FUN

Een ander voordeel van e-mails is dat u het aantal bezoekers 
op uw pagina of website kan doen stijgen door hen door te 
verwijzen naar uw pagina of website. Op die manier zal u ook 
nog eens beter scoren op Google en stijgt uw website in de 
ranking.





CONSULTANCY
Wij bieden consultancy aan op maat. Of het nu over 
Marketing en communicatie gaat of software en 
technologie, wij beschikken over een team dat in staat is 
om uw projecten te optimaliseren en u advies te bieden 
om zo efficiënt mogelijk aan de slag te gaan. 
We bieden kwalitatieve en structurele oplossingen aan 
voor uw bedrijf of organisatie.



DIGITAL MARKETING AND 
COMMUNICATION STRATEGIES

CONSULTANCY

Heeft u geen idee hoe u uw eerste stappen in de 
digitale wereld moet zetten en welke online ruimte uw 
producten of diensten kunnen gebruiken? In dat geval 
kijken we er echt naar uit om onze ervaringen met u te 
delen zodat u de juiste stappen in de juiste richting zet.

Digitalisering is een feit en het online aankoopgedrag 
blijft steeds groeien. Doordat de digitale wereld steeds 
vaker wordt verweven met onze dagelijkse gewoontes 
en handelingen, kan het niet anders dat bedrijven en 
organisaties inspelen op deze veranderingen.

Samen met ons team proberen we voor uw bedrijf, 
organisatie, markt of producten de juiste strategie te 
ontwikkelen op basis van de marktanalyses die we 
uitvoeren. Op die manier heeft u een kaart waarmee u 
in deze digitale wereld kan navigeren.



Good marketing makes your company look smart. 
Spectacular marketing makes your client feel smart.

- Joe Chernov



SOFTWARE PROJECT 
CONSULTANCY

CONSULTANCY

Het belang van digitalisatie is nu belangrijker dan ooit. Als u als bedrijf 
of organisatie met uw tijd wil meegaan en succes wil boeken, dan kan u 
niet achterop blijven hinken. Bedrijven en organisaties moeten daarom 
rekening houden met het beheren van hun IT projecten op vlak van 
software én hardware. Hiervoor is het noodzakelijk dat er beroep wordt 
gedaan op consultants die over de nodige expertise beschikken en uw 
behoeften begrijpen. 

Voldoet de software die u gebruikt écht aan al uw wensen?  
Wij ontwikkelen voor u verschillende software die voldoen aan uw 
wensen.

Ervaart u problemen met het produceren en ontwikkelen van nieuwe 
projecten?
Wij helpen u met de ontwikkeling en productie van uw software ideeën. 



First establish your plans, then prepare your equipment. This is why 
the chapter on battle follows the chapter on strategic assessments.

- Li Quan



DIGITAL TECHNOLOGY 
CONSULTANCY
Technologie is coor ons niet alleen interessant om intern 
te gebruiken, maar is ook van belang om uw product 
of dienstverlening te versterken. Zo komt u niet alleen 
sterker uit de hoek, maar vergemakkelijkt u ook het leven 
van uw klanten.

Cloud oplossingen

Live uitzendingen (Web TV)

Telecommunicatie

Techologische dienstverlening

CONSULTANCY



The person who insists on using yesterday’s methods in 
today’s world won’t be in business tomorrow.

- John C. Maxwell



DIGITAL TECHNOLOGY 
CONSULTANCY
Biometrische authenticatie is een andere benaming voor authenticatie op basis van wie je exact 
bent. Dit houdt in dat uw vingerafdrukken, uw iris, gezicht of hand kan dienen als een manier om 
uzelf te identificeren. De klassieke manier die we gewoon zijn bestaat uit het gebruik van cijfers, 
pincodes.

Deze laatste optie is op vlak van veiligheid niet meer wat het was geweest en zijn dus 
gemakkelijk te achterhalen. Bij Biometrische gegevens is dat niet het geval. Daar gaat het enkel 
over gegevens waar u over beschikt.

Beveiliging van de toegang tot gebouwen, voorzieningen en kantoren,

Aanwezigheids- en follow-upaanvragen voor medewerkers,

In ziekenhuis- en verzekeringsorganisaties: follow-up en identificatie van patiënten,

Aanvragen van kaarten

Openbaar vervoersystemen,

Elektronisch betalen, loyaliteitstransacties,

Gebruikersidentificatie bij bankautomaten,

Gebruikersidentificatie in internetbankieren,

Nationale identiteitsaanvragen: rijbewijs en identificatie van paspoorten, 

Bedrijfsnetwerk, personal computer en draagbare computerbeveiliging,

Op school: aanwezigheid van de student, follow-up en toegangscontrole, 

Gebruikersidentificatie op betaalautomaten (POS),

Record tracking voor openbare diensten (RSZ, belasting, verkeer)

CONSULTANCY



Be different, think differently: Providing different things 
than ordinary jobs will bring you a difference.

- Steve Jobs



SPECIALE PROJECTEN 

Heeft u een nieuw idee?
Stelt u zichzelf de vraag hoe u het idee kan realiseren?

Heeft u een groter project voor ogen?
Het beheren van een groot digitaal project kan moeilijk zijn, maar 
wij zijn er om het voor u te vergemakkelijken!

Wat denkt u van een koffie en een gesprek op ons kantoor?

SPECIALE PROJECTEN 



Coming together is a beginning; keeping together is progress; 
working together is success.

- Henry Ford



Verspreid de juiste boodschap op het juiste moment! 

DigitalScreen brengt al uw informatiekanalen bij elkaar op één plaats. 
Uw klanten zien al uw mededelingen in een oogopslag, waardoor u 
minder moeite investeert in het verspreiden van informatie. U beslist 
welke informatie u wanneer aan uw cliënteel toont. Van realtime 
mededelingen en scherpe aanbiedingen tot het weerbericht: met 
DigitalScreen blijven uw klanten geïnformeerd.

ONZE MERKEN 

Waar kan u DigitalScreen gebruiken?

Bedrijven

Onderwijsinstellingen

Winkels

Restaurants en cafés

Evenement en organisaties



Bedrijven

Verbeter uw zakelijke 
communicatie met 
DigitalScreen! 
Deel uw bedrijfsstatistieken, 
belangrijke ontwikkelingen, 
nieuws of sociale media op 
digitale schermen.

Onderwijsinstellingen

Leg de lat hoger voor uw 
studenten en zorg voor een 
creatieve en visuele aanpak!

Verbeter uw communicatie met 
studenten en hun ouders door heel 
eenvoudig uw schoolactiviteiten, 
presentaties, foto’s en zelfs lessen 
via onze schermen te delen. In het 
voordeel van uw studenten, ouders 
en lerarenkorps.

Winkels, Restaurants and Cafés

Verhoog uw omzet door uw 
producten en uw merk tentoon 
te stellen.
 
Verhoog uw omzet door het 
visualiseren van uw producten, 
het delen van de nieuwste 
aanbiedingen en promoties.

Evenement en organisaties

Maak uw plannen snel en 
vlekkeloos!

Organiseer een event waarop u 
met uw gasten communiceert 
aan de hand van onze 
schermen. 



Menubook is een applicatie die is ontwikkeld voor de iPad, waarbij 
mensen hun eten en drinken digitaal kunnen waarnemen. Door 
gebruik te maken van Menubook, zullen klanten een duidelijk visueel 
beeld hebben van het eten of drinken dat ze willen bestellen. Dankzij 
Menubook kan u met één klik overal en altijd prijzen aanpassen, 
producten uit verkoop halen of nieuwe producten toevoegen.

Geen onnodige kosten meer

Verander uw menu op elk 
moment met enkele clicks

Pas uw menu aan vanop afstand

Maak uw menukaart visueel 
aantrekkelijk

Help uw klanten met het maken 
van de juiste keuze

Waarom 
menubook? 

ONZE MERKEN 



U kunt het verschil maken met uw digitale 
menukaart die wij voor u op maat aanbieden. 
U kan na de installatie directe wijzigingen 
aanbrengen en eventueel promoties instellen en 
dat allemaal in verschillende talen.

Wilt u graag digitale menukaarten voorleggen in 
plaats van de klassieke menukaarten in cafés en 
restaurants?



LiveCube is de eerste stap richting jouw gebroadcaste evenement. Laat uw 
evenement bekijken waar en wanneer u wil. Dankzij het gebruiksgemak van 

LiveCube is uw evenement in een paar minuten online! 

ONZE MERKEN 





Wij verzorgen al uw ontwerpen, printopdrachten en drukwerken via het internet.

Koalaprint, een online drukwerkwinkel, heeft als doel om al uw drukwerken te 
verrichten en de gevraagde kwaliteit te leveren. 

ONZE MERKEN 





Het hoofddoel van het diplomatisch portaal dat wij hebben ontwikkeld? Ervoor zorgen 
dat er een netwerk is om de communicatie tussen alle diplomaten, ministeries en 

internationale organisaties in landen waar ze actief zijn, te vergemakkelijken. Daarnaast is 
het belangrijk dat alle vormen van transactie die betrekking hebben op het leven van een 

diplomaat, op een snelle en veilige manier te realiseren in een meertalige omgeving.

ONZE MERKEN 





Uw eigen winkel in uw broekzak? Dan bent u aan het juiste adres! 
Met TeliosPos kan u uw eigen verkoop, producten, stock en uw 

hele betalingssysteem raadplegen met een klik. Dankzij TeliosCRM 
kan u ook heel snel een eigen webshop aanmaken, beheren en uw 

producten toevoegen wanneer u maar wil. 

ONZE MERKEN 





ONZE PROJECTEN 

Bent u op zoek naar een nieuwe 
look voor uw merk en wilt u een 
nieuwe markt penetreren? In dat 
geval helpen we u graag verder en 
denken we graag mee.
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