Thematorials

Aareon
thema: Specialist in vastgoedmarkt

A

ls onderdeel van de beursgenoteerde Aareal Bank staat
bij Aareon NL een financieel gezonde bedrijfsvoering
voorop. Aareon is al bijna 50 jaar actief in een niche markt:
de vastgoedsector. “Vanuit 6 businessunits bieden we IT-oplossingen en -diensten aan voor sociale en commerciële vastgoedbedrijven”, zegt commercieel directeur Hero de Klaver.
“We voorzien o.a. in ERP, portals en apps, hosting, SaaS en
software voor financiële sturing en facilitymanagement. We
werken alleen met proven technology. Onze oplossingen zijn
gestandaardiseerd, maar worden uiteraard ook doorontwikkeld om met de vraag van de markt mee te bewegen.”
“Veel vastgoedorganisaties keren terug naar hun core business en zijn hun IT aan het outsourcen. Onze cloudservices
zijn daardoor flink aan het groeien. De rol van ERP wordt
kleiner. In plaats daarvan bouwen we functionaliteiten in
portals en apps die voor medewerkers overal toegankelijk zijn, zodat ze alle benodigde informatie onder de knop
hebben. Ook de rol van het Internet Of Things groeit. Denk
aan ketels in huurwoningen die proactief informatie naar

een installateur sturen. Ook deze data maken een belangrijk
onderdeel uit van de benodigde sturingsinformatie. Onze
klanten zijn alleen goed in control wanneer alle data samenkomen in een databaseomgeving en als alle nieuwe informatie vervolgens ook weer overal beschikbaar komt binnen alle
aanwezige tools.
De internationale Aareon Groep, waar Aareon onder valt,
zet vol in op innovatie en ontwikkeling. Het resultaat is dat
Aareon NL haar klanten de laatste technologieën en oplossingen beschikbaar kan stellen met efficiency, flexibiliteit en
kostenbesparing als resultaat.”

> www.aareon.nl

Jeroen Bosch Ziekenhuis
thema: Patiënt heeft de regie

lijkertijd betekent meer informatie delen met verschillende
partijen in één netwerk dat de balans tussen privacy en beschikbaarheid van de gegevens volledig dient te kloppen. We
innoveren, experimenteren en implementeren de successen
zodat de techniek er klaar voor is. Dit inspireert de medewerkers binnen het JBZ. Kennis moet hier absoluut op niveau
blijven. Alle technologieën zijn aanwezig, van hoogwaardige
IT netwerken, serverfarms, geavanceerde werkplekken en
mobiele devices en hier overheen gaat informatie die van
vitaal belang is voor de gezondheid van de patiënt. Voorbeelden zijn realtime data vanuit veel bronnen voor de bewaking
van patiënten of grote hoeveelheden diagnostische beelden
die snel geanalyseerd en leesbaar getoond moeten kunnen in
het patiëntendossier van de patiënt. Binnen het JBZ kunnen
technologie, relevantie en mooie toepassingen gecombineerd
worden. En je zult zien: al die innovaties worden de nieuwe
standaard voor de patiënt in de regierol!”

“V

oor ons staat wat voor mensen belangrijk is in hun
dagelijks leven centraal. We richten ons daarbij op gezondheid in plaats van ziekte en werken intensief
samen met onze (zorg)partners in het netwerk”, zeggen Piet
Egelmeer en Guido Zonneveld, managers MICT, JBZ. “Mensen
krijgen, waar zij dit willen en kunnen, regie in eigen gezondheid. Zo willen we het gezondheidswelzijn van de mensen
in Den Bosch en omstreken verhogen. Hoe doen we dat? De
Medische en Informatie Technologie gaat dit ondersteunen.
Dit is een enorme uitdaging omdat de Medische en Informatie
Technologische infrastructuur 24/7 stabiel en veilig moet zijn
in de zorg. En altijd en overal beschikbaar moet zijn. Tege-

> www.jeroenboschziekenhuis.nl
- 34 -

