
Het einde van dit jaar, was voor iedereen moeilijk in verschillende maten, we brengen dan ook goed nieuws onder de 
kerstboom : C-Ca zal in 2021 een volledig nieuwe versie van uw MXG-toepassing leveren.

ON WEB

DE MODERNISERING 
VAN UW MXG-TOEPASSING 
IS IN VOLLE GANG

EEN NIEUWE TOEPASSING…
Ondanks de betrouwbare kwaliteit van de gegevens, 
waren een aantal aspecten van de toepassing outdated, 
met name de schermen en het reactievermogen van 
de opvolglijst hebben ons ertoe gebracht een grondige 
modernisering van het coderingstool te overwegen. 
Dit jaar ondergingen onze toepassingen een 
grondige analyse, zowel op vlak van design voor uw 
gebruiksgemak als op vlak van de uitwerking voor een 
betere efficiëntie, om te bepalen welke tools ons in 
staat zouden stellen om u deze nieuwe, aangename  
ervaring op het niveau van de interface, te bieden en 
tegelijkertijd een stabiele en duurzame omgeving te 
garanderen wat betreft de tools die zijn opgezet voor 
de implementatie op uw netwerken en het onderhoud.
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WIJ BLIJVEN ONS ONTWIKKELEN …
Terwijl de gebruikersinterface gewijzigd wordt,  
zullen we uiteraard van de gelegenheid gebruik 
maken om de werking van verschillende 
toepassingen te controleren.
Zo voorzien we bijvoorbeeld de 
achtergrondwerking van bepaalde handelingen 
om u in staat te stellen interactief te blijven 
werken. De tijd om de resultaten op te halen, de 
reorganisatie van sommige gegevens om de totale 
verwerkingstijd drastisch te verkorten en een 
mogelijke traceerbaarheid van alle bewerkingen, 
en dit voor elk veld in de database. 

… SAMEN MET JULLIE
We hebben geluisterd naar jullie opmerkingen 
over onze software en we zullen er in deze nieuwe 
update rekening mee houden. 
Maar, zoals jullie weten, hebben we altijd met 
veel plezier samengewerkt met onze klanten aan 
software-ontwikkelingen en dat zullen we zeker 
blijven doen. 
Wij staan dan ook, als jullie dit wensen, altijd open 
voor jullie input omtrent het verbeteren van jullie 
werk met onze software.

We hebben voor uw gebruikersinterface voor een 
webgebaseerde oplossing gekozen, enerzijds om 
de installaties te vergemakkelijken, die momenteel 
noodzakelijk zijn voor elke klant, en anderzijds, om u 
tegelijkertijd te voorzien van een nieuwe, aangenamer 
layout.
Wat wij het FrontEnd-gedeelte noemen zal dus volledig 
vernieuwd worden opdat u gemakkelijk toegang 
zou hebben tot alle functies die u dagelijks nodig 

heeft vanuit uw webbrowser. Deze functies zullen 
ook verbetert en versnelt worden om uw werk in de 
toepassing te vergemakkelijken. 
Wat de BackEnd betreft, zal Progress OpenEgde 
behouden worden. OpenEdge is dan ook een 
van de meest stevige en betrouwbare databases. 
De fundamentele tools die nodig zijn voor de 
informatieverspreiding zullen hiermee gekoppeld 
blijven.

… OP HET WEB


