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More Fast
Wat we doen
More Fast specialiseert zich in “applied consulting”, een term waarmee we willen aanduiden
dat wij onze klanten niet alleen met uitstekende adviezen bijstaan, maar ook de daad bij het
woord voegen en onze adviezen in concrete software vertalen. More Fast begeleidt uw
project van start tot finish, van concept over analyse tot het programmeren van de software
en opleiden van de eindgebruiker.

Ons werkterrein
De consultants van More Fast zijn experts op het gebied van datastroomlijning en dataintegratie, datawarehouses, record management en knowledge-base systems. Bovendien
hebben al onze consultants een grote expertise op het gebied van usability en interface
design.
Deze kennis, gebaseerd op onze ervaring in de praktijk, wenden wij aan in heel
uiteenlopende projecten, die allen “data” als gemeenschappelijke factor hebben:
• de volledige automatisatie van een HR-afdeling
• een e-recruitment website
• een datawarehouse, gebruikt voor mailings en registratie van telefoongesprekken
inclusief statistieken
• een ‘Content Management Systeem’ voor het eenvoudig beheer van een website
• een e-commerce website
• ...

Het More Fast Network
Specialisatie zonder het overzicht te verliezen en vaste partners met specifieke
kennisdomeinen zijn twee peilers waarop het More Fast Network gebouwd is. Wanneer we
zelf geen expert in zijn in een onderdeel van een project kunnen wij rekenen op onze vaste
partners. Samen vormen we een hecht netwerk waarop u kan vertrouwen. Deze
samenwerking verloopt bovendien volledig transparant: wij onderhouden de contacten met
de partners, u hoeft zich geen zorgen te maken.
Onze partners voelen zich thuis in de kleinste details van security of zijn dagdagelijks actief
op het gebied van grafische ontwerpen. Zo kan u altijd rekenen op de hoogste kwaliteit en
bieden wij u een uitzonderlijke verzameling experts. Het More Fast netwerk, waar het geheel
meer is dan de som van de onderdelen.

Waarom we het zo doen
Zoals u zal merken kiest More Fast resoluut voor het beste eindresultaat, onafhankelijk van
product of technologie. Wij zijn immers van mening dat technologie zich dient aan te passen
aan uw bedrijfscultuur en uw geoptimaliseerde processen. Daarom opteren we vaak voor
een op maat gemaakt product.
Elk bedrijf en elke organisatie is immers uniek, elke omgeving heeft een unieke
bedrijfscultuur. Dat is precies hoe u zich onderscheidt van uw concurrenten. Bovendien heeft
elke klant een specifieke vraag, legt elke organisatie een specifieke klemtoon. ‘Kiezen voor
het eindresultaat’ betekent dan ook dat u wellicht het best gebaat bent bij een modulair, op
maat gemaakt en uitbreidbaar systeem.
Zelden zagen wij een ideaal product dat perfect aansluit bij de wensen van onze klanten, hoe
goed we ook zochten. Merk op dat we ons, aangezien we u als consultant willen bijstaan,
nooit a priori uitspreken tegen bestaande software en we steeds objectief de mogelijke
oplossingen onderzoeken. Als een op maat gemaakte oplossing echer de beste blijkt, dan
zijn we er klaar voor !

De ideale procedure
More Fast is graag betrokken bij het project van bij het prille begin, van zodra een vaag idee
rijpt bij onze klanten. Wij staan u graag bij met al onze ervaring, opgedaan bij gelijklopende
projecten, terwijl een vaag idee concreter wordt. Wij begeleiden het volledige proces en zijn
pas tevreden als de eindgebruiker het eindresultaat aanvaard en goedgekeurd heeft.
Ruwweg kunnen we het proces in een aantal stappen verdelen.
Stap 1: Concept
Wij staan onze klanten bij wanneer vorm gegeven wordt aan een concept, wij geven hen
raad over de gevolgen van de beslissingen. Voor ons telt, net als voor u, het eindresultaat. Al
onze ervaring in procesverandering en analyse, en onze kennis van de technische
mogelijkheden en beperkingen stellen wij ter beschikking om een realistisch concept uit te
werken in samenspraak met onze klanten.
Stap 2: Analyse
Met het concept als leidraad vangt More Fast de analyse aan. Deze analyse stelt de
eindgebruiker centraal. Het is immers deze gebruiker die het al dan niet slagen van het
project bepaalt. Via gesprekken met sleutelfiguren bepalen wij de concrete wensen en
noden van de eindgebruiker.
Onze consultants hebben allen, naast een sterke technische bagage, in de eerste plaats een
economische achtergrond. Dit garandeert dat wij vanuit een niet-technisch perspectief naar
uw problemen kijken en dat wij procesaanpak en optimalisatie van procedures vanuit een
economisch perspectief benaderen. Precies zoals u zelf naar de processen en de
dagdagelijkse werking van uw organisatie kijkt.
De More Fast consultants zitten op dezelfde lijn als u en zien de te ontwikkelen applicatie
slechts als een ondersteuning, niet als doel op zich. Vaak kan een grote productiviteitswinst
al geboekt worden door processen te heroriënteren, te stroomlijnen en te optimaliseren.
Immers, de applicatie is slechts zo goed als de bovenliggende processen.

Stap 3: Development
Wij zijn, net als u, slechts tevreden wanneer de eindgebruiker het te bouwen programma
efficiënt kan aanwenden in zijn dagelijkse taken en hij of zij er voor de volle 100% achter
staat. We kennen allemaal te veel verhalen van slecht uitgewerkte projecten die, ondanks de
dure investering, in de kast belanden en nooit echt gebruik worden wegens
“ongebruiksvriendelijk” of “niet echt aangepast aan onze noden”. Wij geloven dat de aanpak
van More Fast dergelijke drama’s voorkomt en u een eindresultaat oplevert waar iedereen
tevreden van is. Zo garanderen wij u dat uw investering ook effectief rendeert.
Onze aanpak draait rond het centrale concept “human centered development”. Wij stellen
met andere woorden de eindgebruiker centraal tijdens de programmering. Via een repitieve
reeks van ontwikkeling, feedback en correcties betrekken we de eindgebruiker in het
ontwikkelingsproces. We zijn er immers van overtuigd dat, hoe degelijk de analysefase ook
uitgevoerd werd, de echte reacties van de gebruikers pas loskomen op het moment dat een
eerste resultaat getoond wordt. De abstracte begrippen uit de analysefase worden voor de
gebruiker pas concreet wanneer die met eigen ogen, op de eigen computer en in alle rust,
een eerste testmodel kan bekijken. De feedback die op de onvolledige applicatie volgt, geeft
onze consultants de mogelijkheid het programma volledig op de eisen van de eindgebruiker
af te stemmen.
We realiseren ons dat de repititieve ontwikkelingsfase zowel voor More Fast als voor onze
klant een extra inspanning vraagt, in de vorm van testen en verwerken van feedback. We zijn
er echter van overtuigd dat het eindresultaat dit alles de moeite waard maakt.
Naast de “human centered” aanpak heeft More Fast een tweede troef die u een perfect
eindresultaat waarborgt. Onze consultants staan steeds mee in voor de effectieve
programmering van de applicatie. Op die manier verwerken zij niet alleen perfect de
informatie uit de analyse in de applicatie, dit garandeert u ook dat onze consultants u met
praktijkkennis kunnen bijstaan tijdens het proces. U krijgt met andere woorden de echte
vaklui als consultant.
Stap 4: Testing
Na het afwerken van de cyclus van ontwikkeling en testen, volgt een langere testfase. In
deze testfase wordt de applicatie in afgewerkte vorm gepresenteerd aan de volledige groep
gebruikers. Dankzij de uitgekiende development-fase sluit de applicatie perfect aan bij de
verwachtingen en kunnen wij dure correcties in deze fase voorkomen. Kleine wijzigingen
volstaan om ook de laatste kritische medewerker enthousiast te laten meewerken.
Stap 5: Training
We kunnen het niet genoeg benadrukken: een applicatie rendeert slechts als ze ook effectief
gebruikt wordt. We zorgen dan ook graag voor een training van de gebruikers om hen
volledig vertrouwd te maken met de applicatie. Dankzij de diepgaande kennismaking met de
applicatie tijdens de ontwikkelingsfase verloopt de training heel vlot. Ook hier minimaliseren
wij uw kosten.

Uw garantie: duurzaamheid
More Fast kiest resoluut voor een onafhankelijke koers. Wij verkopen geen dure licenties, wij
dringen u geen software op die u niet nodig heeft. Wij kiezen voor Open Source (en dus
gratis beschikbare) oplossingen zodat u elke cent van uw budget nuttig kan besteden. Vaak
werken we dan ook met de bekende technologiën als PHP, Apache en PostgreSQL. Slechts
wanneer de situatie het vereist of wanneer onze klanten specifiek erom vragen opteren we
voor technologiën met licentiekosten zoals Oracle, MS SQL Server of ASP.
Naast de budgetaire voordelen garandeert dit u de duurzaamheid van uw product. U bent
niet afhankelijk van een bepaald bedrijf voor de continuïteit van de ondersteuning. Zelfs onze
eigen rol minimaliseren wij zoveel mogelijk: u krijgt de beschikking over alle code en alle
tools om, indien nodig of gewenst, de volledige applicatie zelf te beheren, aan te passen en
uit te breiden. More Fast kiest voor het eindresultaat en dwingt u niet om dure supportcontracten af te sluiten.

Referenties

Aveve
More Fast begeleidt de implementatie van een HR-tool systeem voor het beheer van
opleidingen, zowel klassikaal als e-learningcursussen, en het uitvoeren van competentie
management.

Tessenderlo Chemie
More Fast begeleidt net als bij Aveve de implementatie van de HR-tool voor het beheer van
opleidingen en competenties binnen de organisatie.

Informazout
More Fast stond in voor het projectmanagement van de nieuwe website
www.informazout.be. Dit is een volledige CMS (content management systeem) waarmee de
telecenter-medewerkers van Informazout zelf de content en structuur van de site kunnen
beheren.

Federale Overheid, kanselarij van de eerste minister
In opdracht van de Kanselarij van de Eerste Minister werkte More Fast een exploitatiedossier
uit, dat de beheerprocedures voor het volledige webserverpark van FODKEM omvat. Aan de
hand van het uitgewerkte dossier werden en worden de beheerprocedures geoptimaliseerd.

Inschrijvingsbeheer Sportdienst Tielt
More Fast ontwikkelde voor de Sportdienst van Tielt een inschrijvingsprogramma voor de
jeugdactiviteiten van de stad Tielt. De sportdienst organiseert in het kader van “de
Grabbelpas” tal van activiteiten voor jongeren. Via de ontwikkelde applicatie kunnen
jongeren zich zowel op de sportdienst als via het internet inschrijven. Het systeem behandelt
ook de inkomsten en uitgaven en genereert elke dag een overzicht ter controle van het
kasboek.

PictureParking
PictureParking werd begin februari 2004 gelanceerd als een interactieve foto-album site.
Ondertussen registreerden een kleine 1000 fotografen zich op de site om er hun foto’s online
te plaatsen in een publiek of privé album. De website bevat enkele state-of-the-art
technieken zoals het automatisch verkleinen van de geuploade foto’s en de onmiddellijke,
volautomatische afhandeling van de betalingen met kredietkaart.

Andere
•
•
•
•

Content Management Systeem “FedAsil”
E-recruitment voor Bristol-Myers Squibb.
Datawarehouse voor vzw ‘De Rand’
Inleidende cursus ‘programmeren van web-based toepassingen’ (PHP)

