
Stage opdracht: Implementatie van een BOT service binnen OVSoftware 

 

OVSoftware  

 

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: 

 

Op dit moment zien we in de markt een steeds verdere vraag naar het ontlasten 

van organisaties door automatiseren van autonome taken die worden 

uitgevoerd door mensen. Er zijn verschillende BOT leveranciers in de markt met 

verschillende mogelijkheden. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld Watson van IBM en 

het BOT framework van MicroSoft.  

Achtergrond: 

OVSoftware is een groeiende organisatie waarbij de druk op sommige afdelingen aan het groeien is. 

Daarom willen we kijken of het mogelijk is om door het inzetten van slimme technologie het 

secretariaat te ontlasten. Als eerste pilot willen we graag onderzoeken of het mogelijk is om zaken als 

het inplannen van meetings, reserveren van vergaderruimtes en lunches en het bestellen van 

kantoorartikelen kunnen laten verlopen via een bot. Nu belt, mailt of “skypet” een werknemer het 

secretariaat om deze acties te laten uitvoeren. De oplossing die we voor ogen hebben is zo dat een 

verzoek aan de BOT kan worden verstuurd via Skype in zowel Nederlands, Duits of Engels.  

In eerste instantie willen we laten onderzoeken welke bot (bv Watson of een van de Microsoft Bots) 

geschikt zou zijn om een dergelijke service te laten verlenen en wat de voordelen zijn van de 

verschillende beschikbare bot’s.   

Op basis van dit onderzoek kan vervolgens een of meerdere van de bovenstaande genoemde zaken 

worden uitgewerkt en als dienst worden ingezet voor interne medewerkers.  

Wij zien ook bij andere afdelingen mogelijkheden om bot’s in te zetten en verwachten dit ook te 

kunnen uitbreiden naar klanten. Daarnaast zien we vanuit klanten op dit moment een toenemende 

interesse op dit gebied.  

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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