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Plat4mation lanceert zusterbedrijf App4mation

Plat4mation, een snel groeiend Nederlands bedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen van
ServiceNow oplossingen voor enterprises, kondigt vandaag officieel de lancering van
zusterbedrijf App4mation aan. App4mation zal zich richten op het ontwikkelen van technologie
en applicaties om een revolutie teweeg te brengen op de werkvloer in zowel industriële als
kantooromgevingen. Het nieuwe bedrijf richt zich op het digitaliseren van werkplekken die nog
steeds sterk afhankelijk zijn van handmatige logging en planning, bijvoorbeeld als het gaat om
facility management of het plannen en loggen van onderhoud in industriële omgevingen.

Bedrijfsapplicaties voor mobile devices en IoT

De overkoepelende ambitie van App4mation is terug te vinden in de missie van het bedrijf:
technische innovaties om te excelleren op de fysieke werkvloer. De oprichting van App4mation
markeert een specifieke focus op het bouwen en ondersteunen van innovatieve
bedrijfsapplicaties die op het ServiceNow platform worden ontwikkeld. De apps van het bedrijf
zijn bedoeld om de adoptie van de mogelijkheden die mobile devices zoals smartphones en
tablets op de werkvloer bieden te bevorderen. Er wordt daarbij sterk ingezet op de
mogelijkheden van het Internet of Things (IoT).
Elmer de Valk (CEO Plat4mation group) over de lancering van App4mation: "De ServiceNow
Enterprise cloud en ServiceNow Store bieden ons de middelen en het distributiekanaal om
ondernemingen over de hele wereld te bedienen en zo een revolutie op de werkplek teweeg te
brengen. Onze bestaande ServiceNow applicaties en ontwikkelingsmogelijkheden zetten de toon
in de markt. Onze hoge mate van expertise op dit gebied heeft ons ertoe gebracht de volgende
stap te zetten met de oprichting van App4mation, waardoor we ons beter kunnen focussen en
het goede voorbeeld kunnen geven in het ServiceNow eco-systeem".

Apps voor kantoorwerkplekken en productieomgevingen
App4mation richt zich in eerste instantie op de verdere ontwikkeling van eigen
bedrijfsapplicaties voor kantoorwerkplekken die al door grote ondernemingen over de hele
wereld worden gebruikt. Deze productfamilie is gegroepeerd onder de naam '4Facility' en
bestaat uit bestaande applicaties genaamd Facility4U, Rooms4U, Reservations4U en
Planboard4U. Deze apps helpen bedrijven om hun facilitaire behoeften efficiënter te beheren,
wat tijd en middelen bespaart.
Naast 4Facility bevat de 4Industry app portfolio apps die werknemers in industriële
omgevingen helpen om de voordelen van digitalisering op een gebruiksvriendelijke manier te
benutten. Een voorbeeld hiervan is de uitrol van een app die onderhoudstechnici van Heineken
brouwerijen helpt bij het bijhouden en voorspellen van onderhoud aan machines. App4mation
streeft ernaar om bestaand intellectueel eigendom te gebruiken om ook andere verticals te
bedienen, waaronder industrie, overheid, gezondheidszorg en onderwijs.

Luc Raeskin (App4mation Managing Director) staat aan het roer van App4mation: "Ik ben erg
trots en enthousiast dat ik dit nieuwe bedrijf mag gaan leiden. Ik kijk ernaar uit om samen te
werken met bestaande en potentiële klanten om onze productportfolio verder te ontwikkelen.
Samen met de lancering van App4mation zullen we ook een nieuw product op de markt
brengen. Dit nieuwe product is volledig in lijn met onze missie om de fysieke werkplek te op een
revolutionaire manier te verbeteren. Het maakt gebruik van het potentieel van het ServiceNow
platform, mobiele technologieën, augmented reality (AR) en IoT om de productiviteit in
productie- en andere asset-intensieve omgevingen te verbeteren.
De verhoogde focus zal er ook voor zorgen dat App4mation nieuwe producten en features
sneller op de markt kan brengen zodat deze optimaal afgestemd blijven op de behoeften van de
klant. Plat4mation zal blijven fungeren als een belangrijk distributiekanaal en zal
consultancydiensten leveren zodat applicaties met succes worden geïmplementeerd bij lokale
klanten. Voor internationale klanten zal App4mation samenwerken met lokale ServiceNow
implementatie specialisten.

Over App4mation
App4mation's missie is het creëren van technische innovaties om een revolutie teweeg te
brengen en te excelleren op de fysieke werkvloer. Wij ontwikkelen technologie die werknemers
in staat stelt om digitalisering ten volste te benutten in zowel industriële- als
kantooromgevingen.
App4mation biedt gebruikerservaringen op consumentenniveau die werknemers in staat stellen
om technologie voor zich te laten werken. Onze oplossingen bieden een overkoepelende
benadering, gebruikmakend van meerdere technologieën (zoals IoT), waarmee we data
omzetten in waardevolle inzichten en zinvolle acties.
De oplossingen van App4mation zijn gebaseerd op concrete vraagstellingen in de markt. Wij
ondersteunen bedrijven over de hele wereld om deze uitdagingen op de best mogelijke manier
aan te pakken. We verbeteren de processen, stellen bedrijven in staat om te innoveren en
gebruiken de nieuwste technologieën om het werk van werknemers te verbeteren.

OVER SPLEND

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste
boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de
wereld snel veranderen. Neem contact met ons op en laat je inspireren.
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