
Samen steeds  
sterker staan
Makelaarsuite: toegevoegde 
waarde in gegevenslogistiek



Track record: bewezen oplossing voor  
multi-vendor omgevingen
Makelaarsuite is operationeel bij bijna 200 gemeenten 
en overheidsorganisaties en toont daarmee aan 
een bewezen oplossing te zijn op het gebied van 
gegevenslogistiek binnen zowel het interne applicatie
landschap als platform naar de landelijke voorzieningen. 
Met de inzet van Makelaarsuite zijn onze klanten 
verzekerd van succesvolle koppelingen  en daarmee de 
beschikbaarheid van de gewenste gegevens zowel nu  
als in de toekomst.

Missie: toegevoegde waarde creëren 
Makelaarsuite biedt ruime functionaliteit om te voorzien 
in de wensen en behoeften van onze klanten op het 
gebied van gegevenslogistiek. Wij ontwikkelen nieuwe 
functionaliteit binnen onze oplossing altijd vanuit de 
vraag ‘wat levert onze gebruikers toe  gevoegde waarde?’. 
Voor ons gaat toepasbaarheid voor functionaliteit en 
daarom zijn onze klanten nauw betrokken in de 
door ontwikkeling van onze oplossing. Op deze wijze  
sluit de geboden functionaliteit aan op de actuele  
vraagstukken en processen in de markt.

Eenvoud: een integraal platform met als doel 
complexiteitsreductie 
Makelaarsuite is als integraal platform voor gegevens
logistiek bij uitstek geschikt om de complexiteit in het 
gemeentelijke applicatielandschap te reduceren. 
Met Makelaarsuite maken onze klanten gebruik van bijna 
100 voorgedefinieerde koppelvlakken, volledige RSGB 
en StUF compatibiliteit, een gegevensmagazijn met een 
integrale raadpleegmodule voor zowel geografisch als 
admini stratief raadplegen, kwaliteits en gegevens
analyse overzichten, uitgebreide dashboardfunctionaliteit, 
een geïntegreerde Digi koppeling adapter en mobiele 
apps. Allen met als doel om het aantal onnodige  
koppelingen en daarbij behorend risico te reduceren.

Schaalbaarheid: ondersteunen van meerdere 
gemeenten 
Makelaarsuite is als enige oplossing voor gegevens
logistiek beschikbaar als multitenant systeem. Hiermee 
stellen we samenwerkende gemeenten in staat om de 
voordelen op het gebied van hardware, licenties en 
beheer volledig te benutten door meerdere gemeenten 
in één Makelaarsuite op te nemen. Zo boeken we samen 
voortgang op het gebied van efficiëntie en kosten
besparing.

Veiligheid: aansluiting bij wettelijke beveiliging  
en privacy richtlijnen 
Met Makelaarsuite voorzien wij onze klanten in de 
benodigde functionaliteit om te kunnen voldoen aan de 
wettelijke eisen op het gebied van gegevens beveiliging 
en privacy op basis van de Wet bescherming persoons
gegevens (Wbp).  Onze oplossing biedt autorisatie
mogelijkheden op detailniveau en beschikt over 
uitgebreide loggingsfunctionaliteit op het gebied van 
gegevensgebruik en bevragingen, zowel in het interne 
netwerk als naar de landelijke voorzieningen. Al het 
verkeer is volledig beveiligd.

Inzetbaarheid: altijd een oplossing op basis  
van de wensen van onze klanten 
Met Makelaarsuite bieden wij onze klanten de 
mogelijkheid om een oplossing te kiezen die exact 
aansluit bij de wensen. Makelaarsuite is gebaseerd 
op open source technologie en op het gebied van 
databases is er de keuze uit een Oracle of PostgreSQL 
database. Onze oplossing kan on premise worden 
geïnstalleerd of volledig aangeboden worden vanuit 
onze Pink Private Cloud. Onze klanten bepalen zelf of 
ze het technisch en functioneel beheer uitvoeren of 
volledig aan ons uitbesteden. Makelaarsuite is daarnaast 
volledig modulair opgebouwd, klanten bepalen daarmee 
zelf welke modules ze inzetten.
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