
VOLLEDIGE FLEXIBILITEIT. ALLEEN BIJ LOBSTER.
• Veelzijdig.

Flexibel. Compleet. Op weg naar de cloud. Het servicemodel kan worden vastgesteld 
en aangepast. On-Premise. Private Cloud. Of iPaaS-oplossing. Een mix van alles? 
Precies zoals u het wilt. Self-Service. Mapping Services & Consultancy. Of Managed 
Services.

• Overal.

Gebruikt u Lobster op verschillende locaties? In meerdere landen? Geen probleem. 
Elke locatie kan zelfstandig beslissen welke oplossing het meest geschikt is  
voor zijn behoeften. Geconfigureerde oplossingen (interfaces, workflows) kunnen 
ook worden gedeeld om dubbel werk te voorkomen. Probleemloos.

• Anytime. 

Kies vandaag voor een service en delivery model. En pas het morgen aan uw  
vernieuwde wensen aan. Heel eenvoudig.

Onbeperkte mogelijkheden. Absolute investeringszekerheid. Kinderspel. Kijk zelf maar: 

PRECIES ZOALS
U HET WILT. 
LOBSTER’S SERVICE EN DELIVERY MODELLEN. 
MEER FLEXIBILITEIT BESTAAT NIET!
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Self-Service
Met onze voorgeconfigureerde  
bouwstenen heeft u de mogelijkheid 
om alle eisen op het gebied van  
digitalisering zelf te implementeren. 
Geen programmeerervaring nodig. 
Slechts twee dagen training. Und jetzt 
geht’s los. Dit heeft vele voordelen: 
Uw proces- en gegevensexperts kunnen 
projecten zelfstandig aansturen.  
Er is geen aanleiding voor langdurige 
coördinatie tussen de verschillende 
betrokken partijen. Uw automatise-
ringsstrategie wordt sneller en tegen 
lagere kosten geïmplementeerd. 

Maak nu een kostenloos testaccount 
aan op onze website !

info@lobster-benelux.com

Consulting/Projecten
Veel van onze klanten willen de 
werking van hun systeem van A tot Z 
onder controle hebben, maar hebben 
niet altijd intern de nodige middelen 
om alle projecten op tijd af te ronden. 
Hier komen wij in beeld! De toegewijde 
Lobster consultants implementeren  
uw wensen voor u en adviseeren u,  
op basis van onze jarenlange ervaring 
op het gebied van procesautomatise-
ring en -integratie, ook over alle  
vragen met betrekking tot een optimale 
projectimplementatie. 

Probeer maar eens  
één of twee projecten uit! 

info@lobster-benelux.com

Managed Services
Wij zorgen voor uw procesautomatise-
ring en interfaces. U blijft zich gewoon 
concentreren op uw kernactiviteiten. 
Belangrijk: uw processen blijven voor  
u volledig transparant, zodat u op  
elk moment zelf geconfigureerde  
oplossingen kunt bedienen en 
toekomstige aanpassingen in eigen 
beheer kunt doorvoeren.

Vraag nu naar onze  
Managed Service Diensten!

managed-services@lobster.de

Logistics Cloud
Cloud. Clever. Community.  
De Lobster Logistics Cloud is een 
neutraal platform met een lage toe-
tredingsdrempel, open voor verladers, 
expediteurs, vervoerders, douane  
en derden. Van de industrie voor de 
industrie. Het biedt een globale en 
multimodale oplossing voor de  
uitwisseling van transportgegevens 
tussen alle deelnemers aan een  
supply chain met het oog op maximale 
transparantie en automatisering.  
Bedrijfsoverkoepelend. Transparant.  
In real time. 

Interesse?  
Laat u adviseren!

logistics.cloud@lobster.de

PRECIES DE ONDERSTEUNING DIE U WILT: ONZE SERVICEMODELLEN. PRECIES HOE U HET WILT. ONZE SERVICEPAKKETTEN. 

DAT WILT U TOCH  
OOK HEBBEN?  
GEEN PROBLEEM!

Neem contact met  
ons op! Wij leveren  
de bouwstenen voor  
uw visie. 

Lobster DATA GmbH
info@lobster-benelux.com
T: +31 70 22 10 073 
lobster-world.com

Verantwoordelijkheidsgebied 
Lobster

On Premise/ 
Private Cloud 

Lobster iPaaS Managed  
Services 

Lobster  
Logistics Cloud  
(Vertical Cloud)
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Processen en interfaces 

Change-Management
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Processen:  
Monitoren en het oplossen 
van incidenten

Mappings:  
Monitoren en het oplossen 
van incidenten

Communicatiekanalen:  
Monitoren en het oplossen 
van incidenten
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Database:  
Operatie en onderhoud

Release-Management

Besturingssysteem:  
Operatie en onderhoud

Infrastructuur:  
Operatie en onderhoud

Verantwoordelijkheidsgebied 
klant

Verantwoordelijkheidsgebied 
klant of Lobster mogelijk. 
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