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Meer dan ooit is er behoefte aan betrouwbare stuurinformatie. Binnen woningcorporaties is het 
bewustzijn aan het groeien dat het organiseren van Resultaat Gerichte Afspraken (RGA’s) noodzakelijk 
is om structuur te brengen in de almaar toenemende informatievraag. Oplossingen met bestaande 
hulpmiddelen kosten corporaties veel tijd en geld en zijn niet altijd volledig. Info Support is de 
onafhankelijke partner die een solide oplossing heeft om betrouwbare stuurinformatie mogelijk te 
maken: De Corporatie Service Bus.

Altijd de juiste stuurinformatie
Met de Corporatie Service Bus hebben woningcor-
poraties altijd de juiste stuurinformatie voorhanden. 
Zonder ingrijpende aanpassingen in het bestaande 
systeemlandschap te hoeven doen. Voor bestuurders 
en managers betekent dit dat processen weer leidend 
zijn. En er geen tijd meer verloren gaat aan het laten 
ontsluiten of invoeren van informatie. Daarmee wordt 
verkeerde of missende informatie voorkomen en kan er 
beter worden (bij)gestuurd en worden kosten bespaard.

Complexiteitreductie en transparantie
De Corporatie Service Bus zorgt ook voor een enorme 
aderlating in het continue beheren en onderhouden van 
de bestaande omgeving. Want het (laten) bouwen en 
beheren van de vele koppelvlakken is niet meer nodig. 
Met meer dan dertig standaard koppelvlakken naar alle 

gangbare (ERP) systemen zorgt de Corporatie Service Bus 
ervoor dat alle informatie naadloos met elkaar integreert 
en u altijd het juiste krijgt gerapporteerd.
 
Onze belofte
Wij geven u vooraf duidelijkheid over de impact van de 
implementatie. Daarmee worden vooraf gedefi nieerde 
resultaten, effi ciëntieverbeteringen en kostenbespa-
ringen ook daadwerkelijk gehaald. 

Waarom Info Support?
Info Support heeft de laatste jaren veel domeinkennis 
opgebouwd binnen het corporatiedomein en staat 
bekend om haar voorspelbare hoge kwaliteit en profes-
sionele werkwijze. Daarnaast zijn wij voorvechter voor 
standaardisatie van gegevensuitwisseling. Dat blijkt 
onder meer uit onze participatie in Stichting VERA.

Kijk voor meer informatie op www.infosupport.com of bel +31 (0) 318 - 55 20 20 (NL) of +32 (0) 15 28 63 70 (BE)
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