
Maar welke relatie heeft dit alles met uw 
haven management Software?
Uw ligplaatshouders en passanten zullen steeds meer 
elektronische dienstverlening uw haven verwachten. 
Bovendien betekent dit voor u een afname van 
administratieve handelingen en kunt u uw klanten 
sneller en adequater van dienst zijn. Vult u nog  
steeds zelf wachtlijst aanvragen in terwijl uw klanten 
de aanvraag via e-mail of de website hebben 
aangeleverd? HavenManager bouwt aan de brug om 
de interactie met uw ligplaatshouders en passanten te 
vereenvoudigen en is óók daarmee voorbereid op de 
toekomst van uw haven

HavenManager voor élke haven
HavenManager wordt geleverd als een SaaS (Software 
as a Service) applicatie. Dit betekent dat het als een 
gehoste service wordt aangeboden. Investeren in eigen 
servers en netwerk is hiermee overbodig geworden. 
Zowel de software als de door u gekozen licentie 
structuur zijn zo ontworpen dat deze naadloos aansluit 
bij uw haven en wensen. Of we het nu hebben over 
enkele ligplaatshouders of passanten of tienduizenden 
relaties en overnachtingen. Voor HavenManager is dit 
geen enkel probleem. Bovendien houdt onze 
licentiestructuur rekening met uw gebruik waardoor 
de capaciteiten van onze software ook binnen het 
bereik ligt van kleinere havens.

Advies, Implementatie en Support
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Als het erin zit, kan het er ook uit!
Aangenaam verrast zijn de HavenManager gebruikers 
door de data export mogelijkheden. Voor de dagelijkse 
overzichten biedt HavenManager de nodige rapporten, 
maar wilt u bijvoorbeeld een uitgebreide analyse 
maken of een mailing versturen naar ligplaatshouders 
met een schip langer dan 10 meter en een gewicht van 
meer dan 5 ton, dan is dat geen enkel probleem. 
Wanneer de gegevens naar Microsoft Excel worden 
geëxporteerd kunt u nadere bewerkingen uitvoeren en 
grafieken produceren die vergelijkingen bieden met 
voorgaande jaren.

HavenManager bouwt brug naar uw klanten
Steeds meer mensen maken gebruik van Internet 
waarbij men bankzaken regelt, een vakantie boekt en 
verzekeringen afsluit. Uw klanten navigeren steeds
minder met waterkaarten, maken gebruik van AIS en 
hebben een WiFi netwerk op het verlanglijstje staan bij 
een havenbezoek.
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Software van de nieuwste generatie, 
gebouwd voor de toekomst

Havenmanagement zal nooit  
meer hetzelfde zijn...
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Heeft u toch nog wensen welke u niet ingevuld ziet 
met HavenManager? Geen probleem. Het is ons beleid 
om continue de wensen en nieuwe inzichten van onze 
gebruikers te inventariseren en in gezamenlijk overleg 
onder te brengen in de software. 

Satelliet impressie
Een grafische weergave van uw haven wordt door 
diverse software pakketten geboden maar ook hier 
gaat HavenManager een stap verder. De status van uw 
haven wordt geprojecteerd op de satellietbeelden van 
Google Earth. Het is daardoor niet meer noodzakelijk 
om kosten te maken of tijd te besteden aan het 
natekenen van uw haven in uw software. Voorts zullen 
wij, indien door u gewenst, deze beelden beschikbaar 
maken voor uw ligplaatshouders en passanten en 
zullen wij deze wijze van presentatie verder inzetten 
om informatie te bieden over de faciliteiten in en om 
uw haven. Het weergeven van vrije en bezette 
ligplaatsen is slechts een eerste stap om de controle 
over uw haven visueel te maken.

passanten betaalautomaat van Seijsener en het 
barcode systeem voor toegangscontrole van Key 
Processor. Het is onze ambitie om de controle over uw 
gehele haven onder te brengen in slechts één software 
pakket en waar dit niet mogelijk is om dan tenminste 
onnodige handelingen voor u te voorkomen. Waarom 
immers gegevens in aparte programma’s registreren 
wanneer HavenManager dit voor u samen kan 
brengen?

Dé standaard die u wél past
Hoewel het bij elke haven een komen en gaan is van 
schepen, is geen enkele haven hetzelfde. Dit betekent 
dat u altijd concessies moet doen bij het gebruik van 
een standaard software pakket of kiezen voor de dure 
oplossing van het op maat laten bouwen van software. 
In HavenManager zijn de voordelen van een standaard 
en een maatwerk pakket gebundeld. Door de 
modulaire opbouw past HavenManager zich moeite-
loos aan, aan de werkwijze binnen uw haven. 
Inmiddels heeft dit zich bewezen bij diverse havens, 
die in staat zijn gebleken hun eigen en soms geheel van 
elkaar afwijkende werkwijzen terug te vinden in de 
software.

HavenManager is software die volledig gebouwd  
is conform de nieuwste standaarden. Dit maakt de 
software niet alleen toekomst vast maar biedt u 
bovenal alle voordelen van flexibiliteit en 
connectiviteit.

Overal te gebruiken
HavenManager is een web-applicatie. Dit betekent dat 
u dit pakket HavenManager kunt gebruiken vanaf elke 
computer met een webbrowser, zoals Internet 
Explorer, zonder dat u software hoeft te installeren. 
Bovendien kan uw HavenManager eenvoudig 
beschikbaar worden gemaakt op andere locaties zoals 
een thuis werkplek of hoofdkantoor.

Controle over uw gehele haven
Voor uw bedrijfsvoering is het echter belangrijk dat uw 
havenmanagement software kan communiceren met 
diverse apparatuur en softwarepakketten van andere 
leveranciers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
communicatie met PIN apparatuur, betaalautomaat, 

toegangscontrole systemen 
en boekhoudsoftware. 
HavenManager maakt 
hiervoor gebruik van de 
wereldwijde XML 
standaard en gebruikt dit 
onder andere al bij Marina 
Seaport te IJmuiden in de 
koppeling met de 

HavenManager: software  
gebouwd volgens 
de nieuwste standaard,  
klaar voor de toekomst


