PERSBERICHT
DTZ Zadelhoff-project Ctac, Readsoft en avecres
genomineerd voor Computable Partner van het Jaar
Award 2012
’s-Hertogenbosch, 18 juni 2012 – De implementatie van een nieuwe ERPomgeving bij DTZ Zadelhoff Property Management door Ctac, Readsoft en
avecres is genomineerd voor de Computable Partner van het Jaar Award 2012.
Met deze onderscheiding vestigt het ICT-vakblad de aandacht op aansprekende ICTprojecten waarin verschillende partners met succes samenwerken. De Computableredactie heeft in totaal tien projecten genomineerd. De uitreiking vindt plaats op 4
oktober 2012 tijdens het jaarlijkse Computable Awards-gala.
DTZ Zadelhoff koos eerder dit jaar voor de implementatie van een nieuw ERP-systeem
om de werkprocessen te optimaliseren, de communicatie met huurders en
opdrachtgevers te verbeteren en managementinformatie beter te ontsluiten.
DTZ Zadelhoff zet het zogeheten CHARE-systeem in. Dat is een op SAP technologie
gebaseerde softwareoplossing voor vastgoedorganisaties. Met deze omgeving kan een
vastgoedorganisatie vastgoed in al zijn facetten geïntegreerd beheren. Het nieuwe
platform ondersteunt REDEX (Real Estate Data Exchange), Rems AFR en diverse andere
elektronische uitwisselingsprogramma’s. Deze technologie heeft als doel om op een
gestandaardiseerde wijze informatie uit te wisselen tussen alle betrokkenen binnen de
vastgoedsector.
Ctac levert de SAP ERP/RealEstate-software, SAP Business Objects-software en software
voor factuurscanning en -beheer van ReadSoft. Samen met avecres verzorgt Ctac de
implementatie van de software op basis van haar bewezen AssetValue-projectmethode.
Ctac zorgt ook voor de hosting en het beheer van het systeemlandschap vanuit een
private cloud-omgeving.
“Deze nominatie is een belangrijke waardering voor ons gezamenlijke werk en een kroon
op de goede relatie die we al jarenlang hebben met DTZ Zadelhoff Property
Management”, zegt Annemiek van Enk, directeur van avecres. “Deze nominatie motiveert
ons om verder te gaan op de ingeslagen weg.”
“Voor ReadSoft onderstreept deze nominatie het belang van samenwerking in de SAP
wereld”, zegt Marcel Leeflang, salesmanager bij ReadSoft. “Gezamenlijk is het mogelijk
om SAP gebruikers in de brede zin te ontzorgen.”
“Wij zijn erg enthousiast over deze nominatie”, zegt Hennie Hilgerdenaar, CEO van Ctac.
“Die onderstreept het belang van samenwerking in onze sector. Dit is een

schoolvoorbeeld van onze composed solutions-strategie. Door krachten te bundelen en
industriespecifieke expertise te combineren, zijn krachtige klantoplossingen te creëren,
die het verschil maken.”
/////////
Over Ctac
Ctac is een van de grootste SAP Gold Partners in de Benelux en Gold Partner van
Microsoft. In 2012 is Ctac al 20 jaar actief als ICT Solution Provider. Ctac bouwt op basis
van marktleidende software en jarenlange ervaring van haar consultants op maat
gemaakte templates voor specifieke industries. Deze voorgeconfigureerde oplossingen
zijn daardoor snel in gebruik te nemen en bieden binnen korte tijd rendement. Ctac
levert maatoplossingen voor verschillende industries, zoals de retail, wholesale, real
estate en healthcare. Daarnaast biedt het bedrijf een breed spectrum van ICToplossingen voor middelgrote en grote organisaties voor onder meer business
intelligence, warehousemanagement, portaloplossingen en customer relationship
management. Het bedrijf completeert deze oplossingen met een uitgebreid portfolio van
hosting en beheer, E-business- en consultancydiensten, trainingen en detachering.
Ctac is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker: CTAC). Bij het bedrijf werken per
ultimo maart 2012 480 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in ’s-Hertogenbosch.
Ctac is daarnaast ook actief in België en Frankrijk. Voor meer informatie: www.ctac.nl.
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