Software as a Service

SaaS
DataBalk faciliteert corporaties in het realiseren van hun doelstellingen door het aanbieden van een
oplossing waarmee zij hun bedrijfsvoering effectief en efficiënt kunnen uitvoeren. Lean processen en
ketensamenwerking zijn hierbij het uitgangspunt.

Onze doelstellingen zijn:

Software als service leveren
aan corporaties om hun klanten
optimaal te bedienen en hun
maatschappelijke doelstellingen
te kunnen realiseren.

Corporaties ontzorgen om
vastgoed op een effectieve wijze
te ontwikkelen en onderhouden

Wij zijn innovatief en betrokken

Het team van DataBalk bestaat uit gepassioneerde collega’s met veel kennis en ervaring in de
volkshuisvesting. Samen voelen we ons verantwoordelijk voor het eindresultaat!

Wat maakt ons anders?
Met DataBalk als herintredende ERP-leverancier is de ERP-markt voor corporaties uitgebreid tot zeven
leveranciers. “Maar, wat maakt jullie anders en waarom zou ik voor DataBalk moeten kiezen?”
Onder de ERP-leveranciers kunnen we onderscheid maken tussen leveranciers die de corporatiesoftware
volledig of deels zelf ontwikkelen. Een volledig in eigen beheer ontwikkelde ERP-oplossing is
arbeidsintensief en mede daarom doorgaans duur. De betreffende leverancier maakt geen gebruik
van een standaardplatform dat proactief door een wereldspeler als Microsoft wordt onderhouden en
beheerd. Belangrijke nadelen hiervan zijn dat vereiste (technologische) ontwikkelingen langzaam gaan en
kostenintensief plaatsvinden.
DataBalk heeft qua ontwikkeling gekozen voor het “deels” scenario.
80% van alle vereiste corporatiefunctionaliteit wordt immers met
Microsoft 365 ondersteund. DataBalk voegt aanvullend de ontbrekende
20% specifieke branchefunctionaliteit in de centrale Dataverse toe.
Hierdoor maakt onze totaaloplossing GRIP gebruik van één database.
Het uitgangspunt van deze aanvullende 20% is vanzelfsprekend VERA.
Wij zijn innovatief en betrokken en leveren bijdrage aan duurzame
kwaliteit.
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Software as a Service (Saas)
Wij leveren onze diensten vanuit de Microsoft 365 Cloud als een service (SaaS) waarmee corporaties:
• hun klanten optimaal kunnen bedienen
• hun maatschappelijke doelstellingen kunnen realiseren
• en hun vastgoed op een effectieve wijze kunnen ontwikkelen en onderhouden
Belangrijkste redenen om voor deze Cloud te kiezen zijn:
• continuïteit
• betere veiligheid
• schaalbaar
• pay-for-use
• altijd up-to-date
• informatie vanaf iedere plek beschikbaar
• en lagere en beheersbare kosten

Ook maakt Microsoft 365 een einde aan grote tijdrovende en kostbare updates van software.
Met de keuze voor Microsoft 365 liften corporaties maximaal mee met de
innovatieve en financiële slagkracht van Microsoft. Dit platform biedt naadloze
integratie tussen:
• de Apps (Teams | Office 365 | Yammer | SharePoint)
• de Business Apps:
ERP (Finance | HRM | Project Operations)
CRM (Marketing | Customer Service | Field Service | Customer Insights | Customer Voice)
• en het Power Platform (Power Automate | Power BI | Power Apps | Power Virtual Agents)
Zoals hiervoor beschreven wordt 80% van alle vereiste corporatiefunctionaliteit met Microsoft 365
ondersteund. DataBalk voegt aanvullend de ontbrekende 20% toe met:
• GRIP Huurcontracten
• Document
• Vastgoed en Ketenintegratie
• Strategie & Informatie

Wat doet DataBalk anders?
Gebaseerd op onze ICT-visie leveren wij een modern, actueel technologieplatform dat continu door
Microsoft wordt geïnnoveerd op basis van ‘continuous delivery’. Zoals hiervoor aangegeven bestaat onze
totaaloplossing GRIP voor 80% uit standaard Microsoft 365. Met GRIP voegen wij de noodzakelijke 20%
toe aan Microsoft ERP/CRM. Omdat wij GRIP zogenaamd ‘loosely’ koppelen met Microsoft 365, kunnen wij
GRIP onafhankelijk blijven innoveren.
Voor onze klanten biedt dit grote voordelen in het beheer. De continuous delivery van nieuwe/gewijzigde
functionaliteit vindt plaats op basis van kleine ‘behapbare brokken’. Geen grote major releasewisselingen en
extra transitie-/conversiekosten zijn onderwerpen die onze klanten aanspreken.
Andere Microsoft ERP-partijen vullen hun corporatie-applicatielandschap in met 20% - 40% standaard
Microsoft. Het is evident dat de hiervoor genoemde voordelen hierbij niet van toepassing zijn.

Welke belangrijke Cloudverschillen zijn er?
DataBalk maakt maximaal gebruik van de SaaS-Cloud Microsoft 365. Hiermee bent u verzekerd van nieuwe
(technologische) ontwikkelingen. Bovendien zijn de kosten voorspelbaar omdat Microsoft 365 betaald
wordt op basis van het aantal gebruikers. De term ‘SaaS’ wordt dan ook niet altijd correct toegepast.
DataBalk biedt met Microsoft 365 een echte ‘Software as a Service’ oplossing voor woningcorporaties.

Kosten
DataBalk past een maandelijks (modulair) abonnementsmodel toe op basis van het aantal VHE en
gebruikers. Langdurige contractafspraken zijn niet meer van deze tijd en zijn wat ons betreft ook niet nodig.
Een tevreden en loyale klant heeft immers geen aanleiding om van oplossing of leverancier te wisselen.
Onboarding
Wij spreken niet over het implementeren van een ERP-systeem. Omdat alle software al in de Microsoft
Cloud ‘klaar’ staat. De inrichting hebben wij ook volledig voorbereid.
Effectieve en efficiënte onboarding is mogelijk doordat we alle standaarden zoals
DICO, UBL, RGS, VERA, en CORA als basis nemen.

