
 
 

 

INTEGREER IT 
ZOALS JIJ HET WILT!

MEER ONDERNEMERSVRIJHEID 
MET DE DATA-INTEGRATIE 
OPLOSSING VAN LOBSTER_DATA



WAAR ZOUDEN WE ZIJN 
ALS IT ZÓ EENVOUDIG WAS?

GEEN GLOBALISATIE ZONDER DIGITALISATIE 
Of het nu gaat om de inkoop, productieprocessen, marketing, 
logistiek of diensten: zo ongeveer elk economisch proces in de 
wereld ondergaat een digitale transformatie. 

Digitalisering verandert de wereld om ons heen en de  
transformaties volgen elkaar steeds sneller op. In tegenstelling 
tot vroegere technologieën vinden veranderingen tegenwoordig 
niet meer geleidelijk plaats: bestaande processen worden  
eenvoudigweg vervangen door nieuwe ideeën.  

Waar we vroeger een gehele dag over deden, doen we nu met 
EAI en EDI in enkele seconden.

Fouten in datamanagement kunnen een bedrijf sneller schaden 
dan je zou denken. Voor een betrouwbaar gegevensbeheer is het 
noodzakelijk om de verantwoordelijkheid over het hele bedrijf 
te spreiden. Niet alleen de IT-afdeling, maar alle medewerkers 
moeten bij dit proces betrokken zijn om zo procesverstoringen, 
boetes en reputatieverlies te voorkomen.

… Lobster_data is de ideale oplossing voor  
toekomstbestendige data-integratie. Snel,  
flexibel en betrouwbaar. Gewoon doen wat je  
wilt en met alle aandacht voor de kernactiviteiten 
van jouw organisatie. Met Lobster_data hebt je  
al jouw data onder controle - en precies op de 
manier zoals jij dat wilt. 

OMDAT ALLEEN EENVOUD 
DIGITALISERING VERSNELT... 

Een bedreiging? Integendeel, het is een grote kans! In plaats van kortetermijnoplossingen te bedenken en voortdurend achter de  
feiten aan te lopen, behoren planning, toekomstgerichte processen en strategische uitdagingen van data-integratie meer en meer  
tot de kerntaak van afdeling IT. 

Lobster_data is perfect voor data-integratie. Maar het is ook veel meer dan een eenvoudige softwareoplossing: Lobster_data is gebouwd 
op de flexibiliteit en snelheid van containertechnologie, biedt een intuïtieve HTML5-interface en een doordacht licentiemodel.  
Lobster_data verlost de afdeling IT van arbeidsintensief programmeerwerk - zowel voor de korte als lange termijn.



 

PROCES OF 
SOFTWARE. 
DE WINNAAR IS 
DUIDELIJK, TOCH?

OMDAT MENSEN MOETEN  
BESLISSEN HOE ZE  
WILLEN WERKEN -  
EN NIET DE SOFTWARE... 

… Lobster_data is voor iedereen die liever  
met bedrijfsprocessen en new business bezig  
is dan met tijdrovend programmeerwerk.

GEEN DIGITALISERING ZONDER DATA-INTEGRATIE
Hoe denkt jouw bedrijf digitaal te transformeren als de  
verschillende systemen in het proces elkaar niet begrijpen?  
Het antwoord op deze vraag luidt: met zorgvuldig gepland 
databeheer bij alle bedrijfsonderdelen inclusief focus op het 
programmeren van interfaces. Dit zijn de belangrijkste factoren 
om met jouw bedrijf als winnaar uit de bus te komen. 

Toch is dat niet genoeg. Het heeft immers geen zin om te  
programmeren na de steeds snellere aanpassing van de  
interfaces. Beter is om alle inspanningen te richten op de 
individuele en betrouwbare vastlegging van bedrijfsspecifieke 
processen.

DRAG & DROP!
Proces en programma gaan hand in hand: gemakkelijk te  
gebruiken software en toepassingen zijn van het grootste belang. 
Niet alleen gebruiksvriendelijk, snel en direct, maar ook:  
betrouwbaar, flexibel en systeemonafhankelijk. Dat is waar het 
uiteindelijk om draait. Niet het programmeren, maar de  
proceskennis is de sleutel tot succes. Het gaat om bedrijfskritische 
en specifieke toepassingen in jouw organisatie waar opgeven 
geen optie is. 

Ook het ontwerp van de interfaces is van cruciaal belang. Een 
meer gestandaardiseerd ontwerp is ook belangrijk omdat zo de 
verschillende componenten met elkaar kunnen communiceren en 
samenwerken, ongeacht wat ze individueel doen. En dat is wat 
Lobster_data tot in de perfectie beheerst. 



SERVERTECHNOLOGIE OP BASIS VAN  
TOEKOMSTBESTENDIGE CONTAINERS 
Lobster_data werkt op basis van containertechnologie, zoals  
Docker. Zo is alle data voor de software altijd up-to-date en 
wereldwijd toegankelijk. Dit zorgt voor meer flexibiliteit in  
vergelijking met ‘fysieke’ installaties. Wie een zorgvuldige  
kosten-batenanalyse maakt, ziet dat Lobster_data ook een  
beter rendement voor een bedrijf oplevert. 

GEMAKKELIJK EN AANPASBAAR LICENTIEMODEL
Het flexibele licentiemodel van Lobster_data maakt het  
gemakkelijk om snel te switchen tussen on-premise  
installaties en oplossingen in datacenters - en omgekeerd. 
Dit alles zonder extra technische inspanningen en  
onduidelijkheden.

SUPPORT? GEEN PROBLEEM!
Lobster_data biedt uitgebreide ondersteuning tijdens het  
ontwikkelproces: persoonlijke support, toegankelijke  
documentatie, productbeschrijvingen, uitlegvideo’s,  
expertinformatie, livechats en taakverdelingen. Want we  
vinden dat je met de Lobster_data applicatie gemakkelijk  
moet kunnen (samen)werken. Dit allemaal zonder problemen  
en voor alle gebruikers gemakkelijk te volgen.

DE BELANGRIJKSTE FEATURES VAN LOBSTER_DATA
• Eén tool voor EAI, EDI, MFT, Industrie 4.0 & IOT 
• Programmeren en scripten niet nodig 
• Intuïtieve HTML5-interface
• Kant-en-klare functiemodules
• Inclusief industriestandaarden
• Automatische bestandsherkenning
• Centrale monitoring
• Na een tweedaagse training direct aan de slag!

INSTALLEER EN IMPLEMENTEER DE SOFTWARE -  
EN JE BENT DE TIJD VER VOORUIT
Open gewoon de browser en je kunt aan de slag. Dit is  
geen droom maar werkelijkheid. Met Lobster_data werken is 
gewoon een fluitje van een cent. De applicatie is benaderbaar 
vanaf elke willekeurige laptop, tablet of smartphone - en  
vanaf iedere plek en op elk moment. Allemaal dankzij de  
HTML5-interface. Prettig én gemakkelijk. 

Data pump of specifieke databron? Actief of 
passief? Server of client? De Lobster_data
input agent biedt meerdere opties en heeft 
een directe aansluiting op de meest
uiteenlopende systemen met een  
minimale connectietijd. Optimaal en  
individueel configureerbaar. Hoe anders? 
Veelzijdigheid is immers de sleutel tot 
succes.

De juiste bronstructuur en het juiste  
documenttype kun je gemakkelijk vaststellen.  
Slechts een kwestie van drag & drop.  
De bijbehorende structuur van het bestand  
wordt ingeladen. En zoals het hoort, kun je  
specifieke wijzigingen configureren, mocht  
dat nodig zijn.

Doeldata wordt gegenereerd. Manipuleren, 
verbinden en toepassen. Lobster_data  
biedt momenteel meer dan 300 functies  
om zelfs complexe mappings eenvoudig  
te realiseren.

Alles mag en niets moet. En als je data in  
een database wilt opnemen, heb je met  
Lobster_data de ideale tool gevonden. Tijdens 
deze stap vraagt Lobster_data of en zo ja  
welke doeldata je naar de data base chart(s)  
wilt schrijven.

Bewerk brongegevens in verschillende  
formaten. Denk aan data uit Excel- of CSV- 
bestanden die je kunt koppelen aan de 
EDIFACT voor het verwerken van bestellingen, 
pakbonnen of facturen. En dat is maar een 
greep uit de vele mogelijkheden die  
Lobster_data biedt.

Eindelijk. Het resultaat. De bewerkte gegevens 
staan direct in SAP of kun je als korte SMS- 
statusmeldingen versturen. Je kunt alles  
configureren zoals jij dat wilt. Er is veel mogelijk
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OMDAT ZES STAPPEN 
VOLDOENDE MOETEN ZIJN 
VOOR DATA-INTEGRATIE.

Input wordt altijd weer output, toch? 

Stap 1.  
Databron

1

OOK GOED OM TE WETEN: U KRIJGT EEN MELDING IN HET GEVAL VAN EEN ERROR
Mocht er een fout optreden in één van de zes fasen van de data-integratie, dan moet je snel kunnen ingrijpen. Door het activeren 
van de notificatie-functie zorgt Lobster_data er in elke fase voor dat één of meerdere ontvangers automatisch een bericht ontvangen 
in geval van een niet-uitvoerbare taak.

STAAT JOUW BEDRIJF 
OPEN VOOR EEN 
EENVOUDIGE OPLOSSING?

DATACONVERSIE, DATA-INTEGRATIE EN
DATACOMMUNICATIE MET LOBSTER_DATA



Lobster_data is de intuïtieve tool voor EDI  
(Electronic Data Interchange) en EAI (Enterprise  
Application Integration). Voorheen had je daar meerdere 
softwareproducten voor nodig. Maar dat is verleden tijd. 
Lobster_data is de alles-in-een oplossing, die alle  
data-uitwisseling zonder programmeren mogelijk 
maakt.

In het kort de vijf belangrijkste voordelen van  
Lobster_data:

EEN GEÏNTEGREERDE TECHNOLOGIE VOOR MEERDERE 
OPLOSSINGEN 
EDI, EAI, MFT, Cloud Integration, Industry 4.0 en IoT.

PROGRAMMEREN VAN INTERFACES NIET NODIG
Alleen grafische configuratie, parametrering en drag  
& drop mapping.

KLAAR VOOR GEBRUIK 
Slechts twee dagen training vereist dankzij de  
intuïtieve en grafische gebruikersinterface met 
begrijpelijke wizards.
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MEER RENDEMENT  
UIT JOUW BUSINESS 
HALEN

BUITENGEWOON COMPATIBEL
Lobster_data ondersteunt alle gangbare industriële  
formaten (EDIFACT, VDA, ANSI, SAP IDOC, XML, enz.)  
en standaard templates zijn gratis bij het systeem  
inbegrepen. Ondersteuning van alle gemeenschappelijke 
gegevensprotocollen (AS2, OFTP1+2, WebServices, OPC 
UA, SAP ALE, X.400, FTP/SFTP/FTPS en nog veel meer).

EENVOUDIG TE GEBRUIKEN APPLICATIE
HTML5 gebaseerde webclient. Ondersteuning (uitleg, 
gespecialiseerde video’s, enz.) en online samenwerking.
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5 VOORDELEN VAN
LOBSTER_DATA
DIE JE ÉCHT MOET
WETEN

DE LOBSTER DATAHUB



TECHNISCHE ONDERSTEUNING
Heb je technische vragen over onze software? Stel ze 
gerust! Updates, upgrades, releases, ondersteuning 
voor communicatieprotocollen, certificaten, bug fixes, 
veiligheidsinstellingen. Vraag maar raak en dat 24 uur 
per dag, zeven dagen per week. We staan voor je klaar! 

GOEDE SUPPORT IS GOUD WAARD!

GEEN TOEKOMST ZONDER IT
De tijd gaat steeds sneller. Toch is tijd een constante factor in  
ons snelle bestaan. De steeds korter durende ontwikkelings-
cycli zijn meer dan ooit noodzakelijk om als bedrijf te overleven. 
Wat we vroeger in een dag deden, doen we nu in 20 seconden. 
Bedrijven moeten knokken om deze ratrace te overleven. Alles 
gaat steeds sneller! Alles draait om data-integratie, supply chain 
management en beheer van productinformatie.

ONS ÉÉN-OP-ÉÉN-PRINCIPE
De compatibiliteit van softwareoplossingen Lobster_data, Lobster_scm en Lobster_pim zorgt voor efficiënte prestaties. De datahub  
van Lobster_data vormt de basis van dit alles en coördineert de productcommunicatie en alle e-business transacties in verkoop- en  
logistieke processen. Van bestelling tot levering. Optimaal samenwerkend voor een geïntegreerd databeheer. Voor supply chain  
management en het beheer van productinformatie.

… bij Lobster nemen we afstand van 
het bekende silodenken in de IT.  
Met onze tools werken we aan een  
IT-omgeving die ondersteunt,  
participeert, vergemakkelijkt en een 
weg baant naar een veelbelovende 
toekomst.

Het is tijd om na te denken en zaken te heroverwegen. Laat 
technologie weer voor ons werken. Laten we ons concentreren op 
de menselijke aspecten en onze sterke punten. Het realiseren van 
complexe verbindingen. Het nemen van de juiste beslissingen. Dat 
is wat we bij Lobster doen. Niet achterover leunen, maar vol gaan 
voor verandering. We gaan volledig mee met - zoals de Engelsen 
dat zo mooi zeggen - the wind of change. We hijsen de zeilen en 
bevaren de wereldzeeën. Welkom aan boord!

BIJ LOBSTER_DATA KIJKEN WE ALTIJD 
VERDER DAN ONZE NEUS LANG IS... 

REGEREN IS
VOORUITZIEN HEB JE EEN 

PROBLEM OF
EEN VRAAG? 
Het is belangrijk om elkaar goed te leren kennen en zo vertrouwen  
op te bouwen. Op die manier kunnen we jou helpen om nog meer  
rendement uit Lobster_data te halen. We bieden ondersteuning via  
e-mail, telefoon of TeamViewer. Kennis, kunde en hulp zijn overal  
binnen Lobster_data aanwezig. We staan klaar om jouw bedrijf in het  
geval van vragen of problemen optimaal te ondersteunen. 

GEBRUIKERSONDERSTEUNING  
Heb je vragen over het maken van mappings of het optimaal 
gebruiken van onze software? Of wil je weten hoe je een 
oplossing moet implementeren? Heb je behoefte aan  
consultancy? Vraag het maar! We hebben alle kennis in huis. 
Intensieve samenwerking in de beginfase levert later de 
meest effectieve resultaten op. Implementeer jouw projecten 
sneller met Lobster_data!



 
 

 

CONVERTEREN
EN DAN MAAR
HOPEN DAT 
HET LUKT? 5.

MET HET OOG OP FLEXIBILITEIT EN SECURITY: VOLDOET 
HET SYSTEEM AAN ALLE INDUSTRIESTANDAARDEN (IN 
DIT GEVAL ZOU U TOEGANG MOETEN HEBBEN TOT BIJNA 
10.000 VERSCHILLENDE TEMPLATES)? 
Gaat het om standaardsoftware of om een oplossing  
die veel onderhoud vraagt? Is het noodzakelijk om te  
beschikken over gespecialiseerde programmeer- 
vaardigheden of proceskennis? 

6.
IS ER TIJDENS HET ONTWIKKELEN VAN DE SOFTWARE 
SPRAKE VAN EEN LANG ONTWIKKELTRAJECT OF KUN JE 
VEEL TIJD BESPAREN MET EEN TEST- EN PRODUCTIE- 
SYSTEEM? 
Krijg je regelmatig gratis updates en upgrades van de  
software van de leverancier om het systeem veilig te  
houden? Hoeveel hardware is vereist? Wellicht kun je  
volstaan met lichtere hardware. Dat scheelt in aanschafprijs 
en onderhoud. Het is slim om een prijs-kwaliteitvergelijking 
te maken tussen de verschillende systemen (standaard 
versus maatwerk) en aanbieders.  

7.
KUN JE ONAFHANKELIJK VAN SERVICEPROVIDERS  
(KOSTEN EN TIJD) EN HET BESTURINGSSYSTEMEN  
OPEREREN? 
Wil je in staat zijn om zelf de tool te bedienen zodat u  
onafhankelijk kan werken? Hoe uitgebreid zijn de  
hardwarevereisten?

8.
BEN JE OP ZOEK NAAR EEN IN-HOUSE OPLOSSING WAAR 
U SNEL MEE KUNT WERKEN ZONDER COMPLEXE EN  
WEKENLANGE TRAINING?
Na slechts twee trainingsdagen bent u in staat om  
zelfstandig met Lobster_data te werken!

1.
HOEVEEL STAPPEN ZIJN NODIG OM HET INTEGRATIE-
PROCES VAN HET ENE NAAR HET ANDERE SYSTEEM TE 
VOLTOOIEN?
Doe een test. Goede software voor data-integratie kenmerkt 
zich door een eenvoudige bediening, zoals een intuïtieve 
gebruikersinterface en de mogelijkheid om via drag & drop 
taken uit te voeren. Kijk ook of je updates krijgt en welke 
verbeteringen de maker in de software doorvoert.

2.
HEEFT DE STRUCTUUR VAN DE SOFTWARE EEN LOGISCHE 
OPBOUW? 
Geeft de software een exacte tracking, een duidelijke  
documentatie van de mappings en biedt het een  
vereenvoudigde kijk op complexe processen? Als het gaat om 
de gebruikerservaring: wat heeft de software op het gebied 
van gebruikerservaring te bieden?

3.
HOE SNEL BEN JE MET HET IMPLEMENTEREN VAN  
INTERFACES?
Ben je in staat om een directe mapping in te stellen van het 
doel naar de bron of laat jouw systeem dit alleen toe via 
omslachtige en foutgevoelige interfaces? Test en vergelijk de 
prestaties. Hoeveel datasets verwerkt jouw systeemproces in 
noodgevallen? Hoe hoog is de belasting die dit heeft op jouw 
systemen? 

4.
IS ÉÉN INSTRUMENT GENOEG VOOR ALLE INTEGRATIE- 
VRAAGSTUKKEN OF MOET U MEERDERE SYSTEMEN  
GEBRUIKEN? IS ER ÉÉN CENTRAAL MONITORINGSYSTEEM 
VOOR ALLE INTERFACES? 
Lobster_data biedt de hoogste efficiency en voert alle  
processen goed en zonder haperingen of problemen uit.

MET DE ONDERSTAANDE VRAGEN
IN HET ACHTERHOOFD LAAT JE
DATA-INTEGRATIE SOEPEL VERLOPEN.



 
 

 

Lobster GmbH
Hindenburgstraße 15
D-82343 Pöcking
Tel.: +49.8157.590 99-0
Fax: +49.8157.590 99-99
E-Mail: information@lobster.de


