HARMONIZER
OVERAL TOEGANG TOT DE JUISTE INFORMATIE
Koppel ieder bedrijfssysteem
met Harmonizer

Lezen

Waarom Harmonizer?
De meeste organisaties gebruiken complexe
bedrijfssystemen voor het bijhouden en verspreiden van
informatie. Helaas communiceert niet ieder systeem
effectief met andere systemen. De vraag voor het
koppelen van systemen neemt enorm toe, maar deze
behoefte vereist vaak veel maatwerk ontwikkeling en een
uitgebreid implementatietraject.
Dit is waar Harmonizer het verschil maakt. Een unieke
dienst waarmee u al uw medewerkers, leveranciers of
klanten kunt voorzien van de juiste informatie, op de juiste
plek. Harmonizer leest informatie uit bij systeem A, om dit
te tonen bij systeem B. En door de gestandaardiseerde
(out-of-the-box) werkwijze bent u verzekerd van een vast
laag (maand)tarief. Wij gaan graag met u in gesprek om
onze unieke technologie in te zetten voor een gewenste
oplossing.

De lijm voor uw digitale werkomgeving
Harmonizer is een online synchronisatie-dienst die het
mogelijk maakt om informatie tussen verschillende
systemen uit te wisselen. Als digitale ‘lijm’ verbindt
Harmonizer al uw waardevolle bedrijfssystemen op
eenvoudige wijze, zodat gebruikers altijd op de juiste plek
toegang krijgen tot de juiste informatie.
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Content synchronisatie
Harmonizer is bedoeld om ieder synchronisatie-vraagstuk
op te lossen, zonder de noodzaak om een uitgebreid
implementatietraject te doorlopen of te investeren in
een maatwerkkoppeling. De unieke service zorgt ervoor
dat informatie altijd behouden blijft aan de bron én (via
synchronisatie) toegankelijk is binnen andere systemen. Zo
bent u in staat om elk systeem binnen uw organisatie te
voorzien van betekenisvolle content uit andere systemen.

De technologie om ieder synchronisatie
probleem op te lossen
Harmonizer bevat zogenaamde ‘connectoren’ waarmee
verschillende softwarepakketten met elkaar kunnen
communiceren. Door de modulaire opbouw van het
systeem is Harmonizer in staat om informatie uit
programma’s op te halen, deze te bewerken en ze
vervolgens af te leveren bij de doelbestemming. De
veelzijdige transformatoren maken het mogelijk om de
informatie volledig naar wens te vormen.
Het team van Harmonizer werkt continu aan het
onderhouden en uitbreiden van de connectoren. Zo kunt u
Harmonizer inzetten voor o.a.:
•
•
•
•
•
•

Het publiceren van (interne) artikelen op intranetten of
websites;
Het automatisch aanmaken van documenten;
Het uitwisselen van bestanden met externe locaties;
Het tonen van projectvoortgang vanuit programma’s,
zoals Trello, Jira en Slack;
Het synchroniseren van gegevens uit primaire
processen of ERP-systemen;
Het inladen en bijwerken van persoonsgegevens en
dienstverbanden.

Meer weten over de mogelijkheden?
Schipholpoort 100
2034MC Haarlem
info@harmonizer.cloud
+31(0)85 06 05 050

Daarom Harmonizer!
1. Betrouwbaar, snel en laagdrempelig
2. Eenvoudig te koppelen met al uw
bedrijfssystemen
3. Eén vast bedrag voor support, onderhoud
en updates

