
DIGITALISEER. VERBIND. VERRIJK.
Met Grexx automatiseer je complex werk en processen. Low
code, geschikt voor IT’ers en alle andere kenniswerkers.
Profiteer van maatwerk en laat je business groeien.
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Er is niemand die je business zo goed kent als jij en je collega’s. Je kent de
complexe processen, de specifieke handelingen, de uitzonderingen en alle
andere redenen waarom standaard software niet voldoet. Met Grexx bouw je
maatwerk applicaties die exact doen wat je business nodig heeft.

GROEI

Grenzeloos maatwerk
Met het Grexx Platform kan iedereen met kennis van de business software ontwikkelen. Je
hebt weinig specifieke programmeerkennis nodig, met een goed beeld van het proces of de
werkzaamheden die je wil digitaliseren kom je al heel ver.

Automatiseer die repetitieve taken. Digitaliseer die processen. Wees veeleisend. Alles kan.
Digitaliseer, verbind en verrijk. Laat samen je business groeien en geniet van het uitzicht.

LOW CODE

De toekomst is low-code
Als jouw bedrijf ook maar een heel klein beetje lijkt op vrijwel alle andere bedrijven, dan zijn
er heel wat processen en werkzaamheden die gedigitaliseerd of geautomatiseerd kunnen
worden. Dat zou je veel tijd en productiviteit opleveren.

Maar… dan moet je eerst investeren in het digitaliseren of automatiseren. En daar wringt het,
want waar haal je capabele programmeurs vandaan?

Dat is waar low code om de hoek komt kijken. Met ons slimme platform kan iedere
kenniswerker relatief eenvoudig aan de slag met complexe processen. Dat is efficiënt
omgaan met je resources én toekomstbestendig werken.
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VOOR WIE?

Kan echt iedereen ontwikkelen met low code?
Ja en nee. Ja, iedere kenniswerker kan met het Grexx platform aan de slag. Ja, iedereen met
goede kennis van de business kan zelfstandig processen automatiseren en applicaties
ontwikkelen. En nee, niet al je collega’s blijken opeens volwaardige programmeurs.

Laten we het zo zeggen: om low code software te ontwikkelen heb je geen programmeer
skills nodig. Wil je complexe applicaties bouwen, dan helpt strategisch en analytisch inzicht
je natuurlijk wel. Enige technische achtergrond ook. Maar dat is geen must. Met
domeinkennis en gezond verstand kom je een heel eind. En de rest, daar kunnen we je in
trainen.

TRAINING

Jij wordt de expert
Het Grexx platform is gebouwd om zelf mee aan de slag te gaan. Wij zijn er van overtuigd
dat jij en je collega’s goed vooruit kunnen. Daar hebben we echt alle vertrouwen in. Uurtje
factuurtje ondersteuning vanuit onze consultants? Heeft niet onze voorkeur. Met coaching,
training en support ondersteunen we jouw team om het zelf te doen.

Loop je ergens tegenaan? Dan kijken we met je mee, en zorgen we dat je snel weer verder
kunt. Complexe zaken doen we samen, waarna je het de volgende keer zelfstandig kunt. We
trainen je on the job en zorgen ervoor dat je ons niet nodig hebt. Onze uitgebreide bieb met
e-learnings ondersteunt dat. Grexx Enabled, ons programma voor training & support, is een
standaard onderdeel van het Grexx Platform.
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CONSULTANCY

We denken met je mee
We noemden het al, uurtje factuurtje consultancy werk is niks voor ons. Toch leveren we wel
consultancydiensten. We doen dit als vangnet wanneer je eigen capaciteit (nog) tekort
schiet. Je kunt ook denken aan specialistisch werk zoals integraties, data science en user
experience.

Met onze 20+ jaar ervaring in tal van branches en bedrijven voorzien we je graag van de
best practices.

DE TECHNIEK

ALLES is een case
We vertellen je graag over de techniek achter ons Grexx platform - er is veel te vertellen! Zo
hebben we gekozen voor een unieke case-based architectuur, een opzet die het mogelijk
maakt om alles met alles te verbinden. En als we alles zeggen, dan bedoelen we ook echt
alles.

Wil je meer weten over de techniek? Geef een van onze adviseurs dan een seintje. Ze
vertellen je graag alles over de onderdelen die voor jou relevant zijn. Van architectuur en
hosting tot governance en security.

Of download onze whitepaper over de case-based architectuur en verschillende
onderdelen van het Grexx platform.
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MARKETPLACE

Je doet het niet alleen
Bij Grexx staan we 100% voor maatwerk, maar… het is onzin om alles zelf te ontwikkelen.
Daarom vind je veelgebruikte elementen in de Grexx Marketplace. Denk aan een BSN- of
postcodecheck, een module voor data-encryptie of een mail-integratie. Je kunt allerlei al
bestaande elementen gebruiken en ook zelfgebouwde modules in de marketplace
beschikbaar maken.

Aan de slag!

Automatiseer je facturatie. Bouw een mijn.omgeving voor klanten, leveranciers of andere
relaties. Herbouw legacy maatwerk. Maak je applicaties schaalbaar en toekomstbestendig.
Manage data van verschillende bronnen en ontwikkel een strategisch dashboard.
Visualiseer klantdata, processtatus, omzet of wat je maar kunt bedenken. Pas kunstmatige
intelligentie en machine learning toe. Digitaliseer je business ecosysteem en ben zo
veeleisend als je kunt. Alles kan.

Benieuwd wat low code voor jouw organisatie kan
betekenen? Neem even contact met ons op voor een

(online/offline) kop koffie. We denken graag met je mee!
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