
Afstudeeropdracht “Klant evaluatie applicatie” 
 
 

 
Bedrijfsprofiel 
 
OVSoftware ontwerpt en ontwikkelt al ruim 40 jaar software voor het bedrijfsleven en de overheid. Ruim 
120 software developers ondersteunen hun klanten bij het oplossen van automatiseringsvraagstukken. De 
vestiging in Oldenzaal is het hoofdkantoor voor de gehele groep en voert projecten uit voor en bij 
aansprekende klanten in Oost en Midden Nederland. OVSoftware is een specialist op het gebied van 
maatwerk softwarediensten. Afhankelijk van de wensen van de klant detacheren we IT Professionals op 
locatie, voeren we projecten uit of beheren we (al dan niet op afstand) maatwerk software voor de klant. 
 
Opdrachtomschrijving 
 
Jaarlijks evalueren wij de dienstverlening van OVSoftware, OVSoftware Duitsland en 
Docdynamic door middel van een SharePoint oplossing. Klanten krijgen een e-mail 
waarin ze verzocht worden om een korte vragenlijst op internet te beantwoorden. Het 
betreft 12 vragen met een score van 1-5 (en niet van toepassing) en daarnaast zijn er 
twee mogelijkheden om commentaar te geven. Het is zeer wenselijk om de oplossing 
ook te laten werken op diverse mobiele oplossingen.  
 
Het huidige systeem voldoet niet omdat het niet mogelijk is om het e-mail adres dat de 
e-mailuitnodiging uitstuurt aan te passen is naar een Engelse naam. Hierdoor denken 
onze Duitse klanten dat het om spam mail gaat. Daarnaast is er een licentie probleem.  Het systeem is niet 
heel gebruiksvriendelijk en er is weinig feedback over de voortgang. Bovendien is Sharepoint voor 
OVSoftware geen focus meer, waardoor onderhoudbaarheid van het systeem te wensen over laat.  
 
De opdracht zou bestaan uit een requirementsfase waarin wordt gekeken wat de wensen van de 
organisatie zijn aan het klant tevredenheidssysteem. Vervolgens zou onderzocht moeten worden welke 
oplossingsrichting de beste is voor onze wensen (JAVA / .NET / Scala en Cloud (Amazon, Google, Azure) 
variant bestaande oplossing). Daarna volgt de ontwerp-, implementatie- en testfase waarin de applicatie 
zal worden gebouwd, ingericht en opgeleverd.  
 
De exacte inhoud en diepgang van het project is in overleg te bepalen.  
 
Locatie/tijdsduur  
 
We zijn opzoek naar een HBO/ WO student die deze opdracht van februari tot juni 2017 kan uitvoeren. De 
werkzaamheden worden in principe uitgevoerd in Oldenzaal, maar incidenteel kan een bezoek worden 
gebracht aan onze vestigingen in Raalte, Den Haag, Apeldoorn, Amersfoort of Munster D. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Martijn Klein Haarhuis, Martijn.Klein.Haarhuis@OVSoftware.com 
of 0541-533 111. 
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