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Pitch werking software matching module

De software matching module
Met de software matching module krijgt de gebruiker inzicht in welke software voor de installatiebranche specifiek bij het bedrijf zou passen. Voor
bepaalde functionaliteiten wordt aangegeven of deze noodzakelijk, wenselijk of niet relevant is voor het bedrijf. Voor een goed overzicht gebeurt dit stap
voor stap met een overzicht van functionaliteiten per categorie:
•
•
•
•
•
•

Boekhouding
Verkoop & CRM/klantbeheer
Inkoop & beheer (materiaal en materieel)
Planning & Uitvoering
Kwaliteit, beheersing & dossiervorming
Overig

Voor dezelfde functionaliteiten (en binnen dezelfde categorieën) is door de software leveranciers voor de pakketten/systemen die zij aanbieden voor de
installatiebranche aangegeven of deze standaard aanwezig is, niet aanwezig is of optioneel kan worden afgenomen.
Techniek Nederland heeft zich ingespannen om met de Digiladder een volledig beeld te geven van het softwareaanbod in de installatiebranche. Helaas heeft
een gering aantal softwarebedrijven er voor gekozen geen gegevens aan te leveren.

Het matching resultaat (ranking)
De opgave van de gebruiker wordt vergeleken met de opgave van de software leveranciers. Dat leidt tot een matching resultaat waarin het pakket/systeem
met de meeste matches bovenaan staat en met de minste matches onderaan.
De volgorde daarbij is op basis van de meeste matches op de functionaliteiten die een gebruiker noodzakelijk vindt. Is het aantal matches op noodzakelijke
functionaliteiten gelijk, dan wordt er gekeken naar de meeste matches op wenselijke categorieën. Hierbij wegen de functionaliteiten die standaard in de
software pakketten aanwezig zijn zwaarder dan wanneer ze optioneel kunnen worden afgenomen.
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Het matching overzicht
Naast de ranking wordt in het matching overzicht bij elk pakket aangegeven voor welke bedrijfsomvang het pakket bedoeld is en hoeveel gelijktijdige
gebruikers er mogelijk zijn. Ook wordt inzicht gegeven naar welke relevante systemen koppelingen worden ondersteund. Met het matching resultaat en
deze aanvullende informatie kan de respondent bepalen in welke mate dat aansluit op de eigen situatie.
In het matching overzicht zijn de pakketten/systemen opgenomen die minimaal op 1 functionaliteit matchen met de opgave van de respondent en
waarover de software aanbieders input hebben gegeven over de beschikbare functionaliteiten. Net als het rapport van de andere modules van de
Digiladder kan het resultaat worden afgedrukt en in pdf naar een door de respondent opgegeven e-mailadres worden verzonden.
Op het scherm kan (via een link) een volledig overzicht getoond worden van de opgave van de gebruiker ten opzichte van de opgaves van de software
leveranciers. Dit overzicht wordt eveneens als Excel bijlage met het rapport meegestuurd met de e-mail.

Figuur 1: impressie van het matching overzicht
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