GX Public
De brug tussen interne processen en behoeften van burgers

Uw én ons doel; het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening richting
burgers, bedrijven en instellingen als speerpunt van uw online strategie.

GX Public zorgt voor online succes

bijzonder uit te bouwen. De GX webspecialisten en

Vanaf augustus 2007 is GX Public sterk aan het

onze projecten bij onze klanten zorgen voor een

groeien. Door het bieden van een sterk product en

continu groeiend niveau van onze dienstverlening

op de overheid gerichte dienstverlening is GX Public

en productfunctionaliteit. Opererend vanuit een

in staat overheden succesvol te laten zijn in de

eigen locatie in Eindhoven verzekeren wij

ontwikkeling en uitvoering van hun online strategie.

overheidsorganisaties van de juiste aandacht en

Dat doen we door:

maximale focus op specifieke vragen en
problematiek op overheidsgebied.

Bundeling van kennis online kanaal met
kennis van overheidsorganisaties
GX Public biedt online oplossingen voor de publieke
sector en ontwerpt en implementeert deze op
basis van het leidende web content management
systeem GX WebManager. Als zelfstandige unit
beantwoordt GX Public aan de sterk stijgende
vraag naar gespecialiseerde kennis en
productfunctionaliteit rond web content

Een goed voorbeeld hiervan zijn de webrichtlijnen
van AdviesOverheid.nl. GX Public is uitstekend op
de hoogte van deze richtlijnen en regelgeving voor
decentrale overheidsorganisaties en zorgt ervoor
dat uw website op alle vlakken voldoet. Als
onderdeel van GX is continuïteit in
productontwikkeling en support eveneens
gewaarborgd.

management voor overheidsorganisaties.

Aansluiting online dienstverlening bij vraag
van burgers
GX Public werkt voor organisaties die hun
klantgerichtheid via het internet verder willen
vergroten door online services en content aan te

Ontwikkeling specifieke componenten voor
de overheid
GX Public heeft voor de ruim 20 klanten in het
overheidssegment verschillende specifieke
componenten ontwikkeld naast de bestaande
componenten van GX WebManager.

bieden die aansluiten bij de klantvraag. ‘Van buiten
naar binnen’-denken is hierin cruciaal.

Met deze innovatieve totaaloplossing zijn
overheidorganisaties in staat belangrijke

GX Public heeft de algemene GX visie ‘Outside in’
vertaalt naar dienstverlening van

doelstellingen in hun online strategie te
verwezenlijken, zoals:

overheidsorganisaties. Voor gemeenten betekent
dit: ‘het nadenken in brede zin over wat een burger
verwacht van zijn gemeente en aan die verwachting
via het online kanaal trachten te voldoen’.

• klantgerichtheid;
• een efficiënte dienstverlening;
• een stabiel online platform;

Maximale focus op specifieke vragen en
problematiek overheid

• naadloze integratie met mid- en backOffice;

Met een groeiend team van specialisten is GX

• maximale flexibiliteit;

Public hard op weg haar positie als leverancier van

• snelle implementatie binnen budget.

web content management systemen voor de
overheid en de gemeentelijke overheid in het

• aansluiting op het Advies Overheid Programma;

GX Public

Betrouwbare ontwikkeling & migratie

Het portfolio bevat klanten als KPN, Schiphol

GX WebManager functioneert bovendien als

Group, SBS, SNS Bank, Menzis, de Nationale

platform voor de eenvoudige ontwikkeling van extra

Postcode Loterij, Elsevier (Reed Business), PSV,

functionaliteit in de vorm van WebManager

Ajax en SC Heerenveen. Deze grote

Component Bundles. U kunt deze componenten in

verscheidenheid aan klanten draagt bij aan ons

samenwerking met GX Public, onze specialisten in

innovatieve, stabiele en gebruikersvriendelijke

het gemeentelijk domein, ontwikkelen. Voordelen

product.

hiervan zijn dat u op een relatief eenvoudige manier
extra functionaliteit toe kunt voegen aan uw
bestaande product.
Bovendien garandeert de samenwerking met GX
Public dat uw componenten betrouwbaar
functioneren en ook blijven werken in toekomstige
versies van GX WebManager. Daar komt nog bij
dat u het wiel niet steeds opnieuw uit hoeft te
vinden; op wcmexchange.com, de online
marktplaatws voor WCB’s, kunt u WCB’s
downloaden en eenvoudig aan uw bestaande GX
WebManager 9-installatie toevoegen.
Met behulp van deze componenten kunt u dan ook
betrouwbaar en snel extra functionaliteit toevoegen
aan uw website. Bovendien bent u door deze
scheiding van platform en functionaliteit ook in
staat migraties sneller en toekomstbestendig door
te voeren zonder maatwerk.

Lopende projecten GX Public
De gemeente Maastricht, Dongeradeel,
Dantumadeel, Achtkarspelen en Kollumerland
hebben in de ANDEZ2-aanbesteding gekozen voor
GX Public. Tevens zijn we volop bezig met projecten
voor de Gemeente Middelburg (een op de burger
gericht internetportaal), Universiteit Maastricht,
Politie Utrecht (een medewerkersportaal).
Daarnaast ontwikkelen we verschillende
gemeentespecifieke Compontenten, zoals: een
flexibele ‘ outside-in’ Productencatalogus,
koppelingen met Bentley (voor GIS) en Verseon, een
Formulieren pakket ten behoeve van de
elektronische dienstverlening, een Multi site beheer
tool en meer. Voor de Universiteit Maastricht zullen
we de internetsite realiseren in combinatie met
SAP Netweaver.

Contact
Wilt u meer weten over GX WebManager 9, neem

Klanten GX Public en GX
GX Public heeft ruim 40 klanten binnen het
overheidssegment en de non profit sector,
waaronder de gemeenten; Eindhoven, Amstelveen,
Maastricht, Borsele, Geldrop-Mierlo, Harderwijk,
Vlissingen, Heerhugowaard, Harderwijk,
Overbetuwe en Stede Broec. Naast de klanten
binnen overheid en non profit maakt ook het
bedrijfsleven veelvuldig gebruik van het leidende
web content management systeem GX
WebManager.

OPEN FOR BUSINESS

contact op met GX en bezoek de website.
T 024 – 388 82 61
E info@gx.nl
www.gxwebmanager.nl

