Open Source
dienstverlening

Algemeen
OpenSesame ICT is een dienstverlener
met expertise op het gebied van Open
Source technologie voor het
implementeren van informatiesystemen
binnen verschillende branches zoals de
zorg, bouw, onderwijs, overheid, semioverheid, finance, industrie, transport en
zakelijke dienstverlening.

Detachering
Om in uw vraag naar tijdelijke ICT
professionals te voorzien leveren wij
detacheringsdiensten.
Naast uitstekende eigen medewerkers,
beschikken wij over een ruim bestand
aan ICT specialisten met wie wij
samenwerken en die wij op basis van
uw behoefte kunnen inzetten.

gecertificeerde beheerders met
uitgebreide kennis van Linux
(RedHat gecertificeerd).

Onze werkwijze
Wij zijn gespecialiseerd in o.a. de
volgende gebieden / applicaties:
•
•
•
•
•

Wij leveren in het Open Source domein
onder andere:

•
•

•

Projectmanagers en (technische)
projectleiders.
Consultants (functioneel en
technisch).
Applicatieontwikkelaars /
programmeurs, met name op de
LAMP stack. Tevens kunnen wij uw
applicatieontwikkeling indien
gewenst ook volledig overnemen.
Systeembeheerders, hierbij kunt u
denken aan de inzet van

Meer informatie
over OpenSesame ICT is te vinden op
www.osict.com
of neem contact op via het telefoonnummer
+31(0)30 – 60 35 640.

www.osict.com/diensten

LAMP stack (Linux, Apache,
MySQL, PHP).
SugarCRM.
Drupal & Joomla CMS.
Sphinx search.
Magento en OScommerce.

Daarnaast hebben onze medewerkers,
afhankelijk van de functie, kennis en
ervaring met de volgende methoden en
technieken:
•

•

bedrijfsapplicaties de benodigde kennis
gezekerd is.

•
•

Scrum, Prince2 en Iterative
Application development (IAD),
Burndown-charts/Gant charts,
Product breakdown structure (PBS).
Rational Unified Process (RUP) en
Use Cases, object modeling (UML).
Requirements engineering
frameworks, Brainstorm technieken,
Business process modeling.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

U krijgt een vast contactpersoon.
Samen nemen wij uw eisen en
wensen voor de gewenste kandidaat
door.
Selectie op basis van kennis en
kunde, beschikbaarheid en locatie.
Aanbieden van de meest geschikte
kandidaat / kandidaten.
Kennismakings-, intakegesprek.
Contractuele afhandeling.
Tussentijdse evaluatie.
Eind evaluatie.
Afronding project/inzet.

Neem contact op met onze afdeling
detachering om de mogelijkheden van
uw wensen door te nemen.

Kennisoverdracht
Indien gewenst kunnen wij de
ontwikkelkennis van uw applicaties
binnen OpenSesame ICT borgen zodat
bij verdere (door)ontwikkeling van uw

OpenSesame ICT
OpenSesame ICT is een Nederlands softwarebedrijf dat zich richt op de realisatie
van kennisintensieve, bedrijfsmatige oplossingen op basis van het Open Source
®
®
platform. Deze oplossingen worden geleverd onder de naam OpenIMS , OpenFSS
en SugarCRM™. Met diverse projecten voor Content-, Document-, Kennis-, CRM en
Workflow Management heeft OpenSesame ICT bewezen een veelzijdigheid aan
oplossingen te kunnen bieden voor kennis en informatiemanagement.
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