
 
 

 

INTEGREER HET 
ZOALS JE WILT. 

MEER ONDERNEMERSVRIJHEID  

DANKZIJ GEGEVENSINTEGRATIE  

MET LOBSTER_DATA. 



WAAR ZOUDEN WE 
NU STAAN, ALS IT 
GEMAKKELIJK WAS?



GEEN GLOBALISERING ZONDER DIGITALISERING. 

Van inkoop van grondstoffen en productie tot marketing, ver-

koop, logistiek en service – alle economische activiteiten worden 

gedigitaliseerd. 

Dat de snelheid van deze veranderingen – in de ware zin van  

het woord – automatisch steeds toeneemt, is een essentieel 

onderdeel van deze ontwikkeling. Bewezen technologie  

zal niet meer stap voor stap worden verbeterd, zoals vroeger,  

maar eenvoudig weg worden vervangen door nieuwe ideeën. 

Wat gisteren een dag duurde, duurt vandaag slechts enkele 

seconden. 

Fouten in gegevensbeheer beïnvloeden het bedrijf sneller dan 

men lief is. Veilig gegevensbeheer vereist daarom bedrijfsbrede 

betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Niet alleen IT, maar  

alle werknemers moeten worden betrokken om procesfouten, 

boetes en imagoschade te voorkomen.

… Lobster_data is de ideale oplossing 

voor toekomstbestendige data-integratie. 

Snel. Flexibel. Betrouwbaar. Integreer 

het gewoon zoals je wilt: Focus op uw kern- 

activiteiten. Uw gegevensstromen zijn 

met Lobster onder controule. En precies 

zoals u het wilt.

OMDAT ALLEEN EENVOUD 
DIGITALISERING VERSNELT, … 

Een bedreiging? Integendeel! Het is de grote kans. In plaats van tijd te verdoen met het programmeren van kortetermijnoplossingen, 

worden toekomstgerichte processen en strategische data-integratie-uitdagingen steeds meer de kerntaak van IT.

Tuurlijk. Lobster_data is ideaal voor data-integratie. En tegelijkertijd veel meer dan een klassieke softwareoplossing:  

Lobster_data vertrouwt op de flexibiliteit en snelheid van containertechnologie, een intuïtieve HTML5-interface en flexibele licenties. 

Dit bevrijdt IT van programmeren. Korte termijn. Lange termijn.



PROCES OF 
PROGRAMMA –
WIE WINT IS 
DUIDELIJK, 
TOCH?



OMDAT DE GEBRUIKER 
BESLIST HOE ER 
GEWERKT WORDT EN 
NIET DE SOFTWARE. 
DAAROM WERKT …
 

… Lobster_data voor iedereen  

die kennis heeft over de processen en  

cruciale verbindingen in het bedrijf. 

En werkt het zonder programmeren.

GEEN DIGITALISERING ZONDER DATA-INTEGRATIE.

Even off-the-record – hoe wilt u de digitalisering gaan bijhouden, 

als de verschillende betrokken systemen elkaar niet begrijpen? 

Met geavanceerd gegevensbeheer op alle niveaus. Duidelijk. 

En volledige kracht bij het programmeren van interfaces.  

Omdat dit de doorslaggevende factoren zijn om voorop te lopen. 

Je zou denken van wel.

Dat is gewoon niet genoeg. Het heeft immers geen zin om de 

steeds snellere aanpassing van interfaces te programmeren,  

in plaats van alle energie te steken in de individuele en  

betrouwbare registratie van bedrijfsspecifieke processen. 

DRAG & DROP!

In het proces. In het programma. Gebruiksvriendelijke software 

en snelle inzetbaarheid zijn de sleutel: Licht. Snel. Direct.  

Oh ja en betrouwbaar, flexibel en systeemonafhankelijk. Maar 

bovenal vinden we: Niet de programmering-skills, maar  

de proceskennis moet leidend zijn. Het is bedrijfsspecifiek.  

Business Critical. En daarom geef je het niet uit de hand. 

Het ontwerp van de interfaces is ook cruciaal. Maar ook  

van meer algemene aard. Het is tenslotte aan iedereen om  

met iedereen samen te werken. Wat hij of zij ook doet.  

En met Lobster_data kan dat perfect.



DE SERVERTECHNOLOGIE:  

TOONAANGEVEND. CONTAINER-BASED. 

Lobster_data kan volledig container-based werken 

(bijvoorbeeld Docker). Op deze manier is de _data-software  

wereldwijd toegankelijk en altijd up-to-date waar en  

wanneer u het nodig hebt. Dit opent een geheel nieuwe  

dimensie van flexibiliteit in vergelijking met “fysieke”  

installaties en een verhoogd kosten-bateneffect bij de inzet  

van Lobster_data.

CONSEQUENT AANPASBAAR –  

ONZE FLOATING LICENTIEMODEL.

De licentiëring van Lobster_data is zeer flexibel en maakt een 

snelle overgang van installaties op locatie naar datacenters of 

naar cloudproviders en terug mogelijk. Zonder extra technische 

inspanning en zonder een lock-in met een Black-Box-product.

HULP NODIG? GEEN PROBLEEM!

Een essentiële focus in de ontwikkeling van Lobster_data:  

Assistentie, documentatie, beschrijvingen van processen,  

professionele video’s, links naar expert knowledge, interne 

chatmodus, taakverdeling, etc. Omdat we willen dat  

het gebruiken van Lobster_data zo eenvoudig, duidelijk  

en collaboratief mogelijk is. 2.0, eenvoudig te begrijpen.

EEN BEETJE VUURWERK? GERNE. OM PRECIES TE ZIJN.

• Een hulpmiddel voor EAI. EDI. MFT. Industrie 4.0 & IOT-strategieën

• Geen programmering en geen scripting

• Intuïtieve HTML5-interface 

• Kant-en-klare functieblokken

• Inclusief industriestandaarden 

• Automatische bestandsstructuurherkenning

• Centrale monitoring

• 2 dagen trainen en los geht’s …

INSTALLEER EN VOER DE SOFTWARE UIT – NOG STEEDS  

JUST IN TIME.

Open gewoon de browser en ga. Geen droom.  

Met Lobster_data realiteit: vanaf elk apparaat. Of het nu gaat  

om een laptop, tablet of mobiele telefoon, altijd en overal.  

De browsergebaseerde HTML5-interface maakt het eenvoudig.  

Eenvoudig. Mogelijk.

HOE ZIT HET MET DE 
IMPLEMENTATIETIJD BIJ 
SIMPELE OPLOSSING?

DATACONVERSIE, DATA-INTEGRATIE EN
DATACOMMUNICATIE MET LOBSTER_DATA.
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Data-pumping of gespecialiseerde gegevensbron. 

Actief of passief. Server of client. De input- 

agents van Lobster_data bieden zoveel mogelijk-

heden. En met véél verschillende systemen  

een directe koppeling. Met minimale verbindings- 

tijden. Optimaal en individueel configureerbaar. 

Hoe zou het anders moeten zijn? Veelzijdigheid 

is immers de sleutel tot succes. De juiste bronstructuur en documenttypen  

worden vastgesteld. Binnenhalen en los laten. 

De gegevens worden weergegeven in de  

bijbehorende structuur. En zoals het hoort,  

kan aanvullende formaatspecifieke informatie 

worden geconfigureerd. Precies naar wens.

Wat binnen komt, moet er toch weer uit?  

De doelgegevens worden gegenereerd. Manipu-

leren, toewijzen, toepassen. Lobster_data biedt 

momenteel meer dan 300 functies die een groot 

aantal complexe mappings mogelijk maken.

Alles kan. Niets moet. En als gegevens als  

naar een database moeten worden overgedragen,  

graag. In Lobster_data bepaalt deze stap  

eenvoudig of en, zo ja, welke doelgegevens naar 

welke databasetabel(s) worden geschreven. 

Klaar. En goed.

Voor brongegevens kunnen verschillende be-

werkingen in verschillende indelingen worden 

uitgevoerd. Gegevens uit Excel- of CSV-lijsten 

voor het verwerken van bestellingen, leverings-

bonnen of facturen kunnen bijvoorbeeld worden 

omgezet naar EDIFACT. Of, of, of …

Finaly. Het logische gevolg. De voorbereide  

gegevens gaan rechtstreeks in SAP of worden 

verzonden als een korte SMS-statusmelding. 

Helemaal naar wens. Eenvoudig te configureren.

6. Stap 

gegevens- 
overdracht

5. Stap  
Integration-Unit

4. Stap

Schrijf in  
databases  
(optioneel)

3. Stap  
Data-Mapping

2. Stap 

gegevens-
structuur

OMDAT ZES STAPPEN
VOOR DATA-INTEGRATIE
GENOEG MOETEN ZIJN.

Zo eenvoudig is data-integratie 

met Lobster_data.

1. Stap  
gegevensbron

EN HET WERKT NOG STEEDS: MELDING IN GEVAL VAN FOUT.

Als er tijdens de data-integratie een fout optreedt in een van de fasen 1 tot 6, is snel ingrijpen vaak wenselijk. Lobster_data zorgt 

er na het inschakelen van de meldingsfunctie voor dat als een taak niet wordt uitgevoerd, een bericht wordt verzonden naar een of 

meer geadresseerden.



DB ERP

MESCRM

enz.

API CRM

TMSBI

enz.

EAI/ETL – INTERNE SYSTEMEN

CLOUD – HYBRIDE INTEGRATIES

COMMUNICATIE
PROTOCOLLEN

AMQP/JMS
LDAP

JDBC
Salesforce

SAP
Fax

AS/400 DataQueue
X.400

POP3/IMAP
SMTP
OFTP

SFTP/SSH
FTP(S)
Peppol

AS2

Kafka
MQTT

OPC/UA
HTTP(S)

JSON

Cloud 

Lobster_data is de intuïtieve tool voor EDI (Electronic 

Data Integration) en EAI (Enterprise Application  

Integration). Duidelijk. Wat voorheen alleen mogelijk 

was met meerdere softwareproducten, combineert  

Lobster_data in een totaaloplossing die zelfs de data-

communicatie regelt – en dat zonder te hoeven  

programmeren. So far, so good. De top 5 voordelen  

in het kort:

NTEGRATIETECHNOLOGIE VOOR ALLE GEBIEDEN: 

EDI, EAI, MFT, Cloud Integration, Industry 4.0 en IoT- 

strategieën.

ZONDER PROGRAMMEREN INTERFACES CREËREN:

alleen configuratie in de GUI, parameters instellen en 

drag & drop mapping.

SNEL TE GEBRUIKEN:

slechts 2 dagen training vereist. Dankzij intuïtieve,  

puur grafische bediening en wizard ondersteunde  

gebruikersbegeleiding. 

WAAR HET
OM DRAAIT

1

2

3

TOP!
5 VOORDELEN VAN
LOBSTER_DATA

DE LOBSTER DATADRAAISCHRIJF



Leveranciers/Klanten/
Partners 

Portals

Overheid GS1

Sensoren Machines

EDI – EXTERNE SYSTEMEN

IOT/INDUSTRIE 4.0 & SENSOREN

Logistiek

FORMATEN

JSON XML
CSV

Excel

E-lnvoicing/Peppol

Fix Record/VDA

IDOC

Edifact/Tradacoms

X.12

BWA

PDF

Cloud Storage

AAR HET  
 DRAAIT?! 

ZEER COMPATIBEL:

Alle gangbare industriële standaarden (EDIFACT,  

VDA, ANSI, SAP IDOC, XML enz.) zijn gratis inbegrepen  

incl. standaardsjablonen. Ondersteuning van alle  

gangbare dataformaten (AS2, OFTP1 + 2, WebServices,  

OPC UA, SAP ALE, X.400, FTP / SFTP / FTPS etc.).

GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN:

Op HTML5 gebaseerde webclient. Hulp (uitleg, specialis-

tische video’s, enz.) en online samenwerking. 

4

5

TADRAAISCHRIJF



TECHNISCHE SUPPORT

Hier met die lastige vragen over technische software- 

support! Updates, upgrades, releases, communicatie-

protocolondersteuning, certificaten, probleemoplossing, 

beveiligingsinstellingen. En 24/7 als je dat wilt.  

Wij zijn er klaar voor.

OMDAT EEN ERVAREN SUPPORT- 
TEAM HET FUNDAMENT IS …

WAT IS UW
PROBLEEM?

… voor snelle en goede ondersteuning. Vetrouwen. We leren u en uw be- 

drijf graag kennen. Omdat we u dan snel kunnen ondersteunen tot in de details 

van het gebruik van Lobster_data: via e-mail, hotline of TeamViewer –  

ons support-team is op alle kanalen bereikbaar. Kennis, kunde en support. 

Beschikbaar. Check. Eenvoudig en snel. Je kent elkaar tenslotte.

GEBRUIKERSUPPORT. 

Om te helpen bij het maken van mappings, de ideale imple-

mentatie van bedrijfsprocessen en het optimale gebruik van 

Lobster_data. Gewoon vragen. We weten het. Bovendien:  

een gemeenschappelijke aanpak in de beginfase kan zeer 

effectief zijn en het werk met Lobster_data fundamenteel 

beïnvloeden. En versnellen. 



GEEN TOEKOMST ZONDER IT.

De tijd lijkt sneller en sneller te gaan. Dat is een van de weinige 

constanten in het leven. Wat echt sneller wordt, zijn ontwikke-

lingscycli. Unstoppable. Wat vroeger een dag duurde, wordt  

nu in 20 seconden gemaakt. En wij mensen doen er alles aan 

om dit hamsterwiel bij te houden. Sneller! Alles draait.  

Om data-integratie. Um Supply Chain Management. Naar product- 

informatiebeheer. 

EÉN PRINCIPE VOOR DRIE OPLOSSINGEN.

De gecoördineerde interactie van de softwareoplossingen Lobster_data, Lobster_scm en Lobster_pim zorgt voor een efficiënte Fulfillment. 

De datahub van Lobster_data vormt de kern van dit proces en coördineert productcommunicatie en alle e-business-transacties in de 

verkoop en logistieke processen. Van de bestelling totde levering, een samenhangend concept. Perfect afgestemd: Voor geïntegreerde 

Data-Managment. Voor supply chain management. Voor productinformatiebeheer.

… opgericht om de toekomst van IT 

menselijk te maken. Vooruitlopend op 

de technologische wetloop. Op weg 

naar een IT die ondersteunt, vergemak-

kelijkt en een uitdagende toekomst 

mogelijk maakt. De hoogte tijd naar 

onze mening. Omdat morgen gisteren 

vandaag is. En het is nu hetzelfde.

Tijd om mee te denken. Tijd om te heroverwegen. Laat de techno-

logie weer voor ons werken. Laten we ons concentreren op  

onze sterke punten: Wees menselijk. Leg complexe relaties vast. 

Neem de juiste beslissingen. Dat is de motivatie voor Lobster.  

Daarom rusten we niet op onze lauweren. Daarom staan we voor 

de wind van verandering. Een harde bries. De zeilen zijn gezet.  

We gaan voor het beste resultaat. Welkom aan boord.

OMDAT WE BIJ LOBSTER GRAAG
VOORBIJ DE HORIZON KIJKEN …

IS HET NIET 
FANTASTISCH
OM VOORUIT
TE DENKEN?



 
 

 

HET RESULTAAT:
MET VERTROUWEN 
CONVERTEREN



5.
ZIJN ALLE INDUSTRIESTANDAARDEN IN HET SYSTEEM  

OPGENOMEN VOOR FLEXIBILITEIT EN TOEKOMST- 

BESTENDIGHEID (DAN ZOU U TOEGANG MOETEN HEBBEN 

TOT BIJNA 10.000 VERSCHILLENDE SJABLONEN)? 

Is het standaardsoftware of speciale oplossingen met hoge 

onderhoudsvereisten? Heeft u speciale programmeer-

vaardigheden nodig of is uw proceskennis cruciaal voor 

data-integratie?

6.
IS HET TEST- EN UITROLPROCESS COMPLEX EN TIJDS- 

INTENSIEF? KAN ER VEEL TIJD BESPAARD WORDEN DOOR 

MET ÉÉN TEST EN ÉÉN PRODUCTIE SYSTEEM TE WERKEN? 

Krijg je gratis software-updates / upgrades? Hoeveel 

resources zijn nodig voor het product? Minder is meer! 

Hoeveel hardwarekosten en onderhoudskosten kun  

je uitsparen als de de software of een kleine servers ook 

erg snel draait? Vergelijk de prijs / prestatie-verhouding 

tussen standaardsoftware en eilandoplossing, maar ook 

tussen verschillende providers.

7.
BENT U ONAFHANKELIJK VAN SERVICEPROVIDERS (KOSTEN– 

TIJDFACTOR) EN BESTURINGSSYSTEMEN? 

Wil je de tool zelf kunnen bedienen en zelfstandig met 

de software kunnen werken? Hoe uitgebreid zijn de hard-

warevereisten?

8.
WIL JE EEN INHOUSE-OPLOSSING KIEZEN WAARMEE U  

DE TOOL ZELF KUNT BEDIENEN. GEEN COMPLEXE EN WEKEN-

LANGE TRAINING? 

Slechts 2 dagen training om zelfstandig met de software te 

werken? 

1.
HOEVEEL STAPPEN HEEFT U NODIG VOOR HET GEHELE 

INTEGRATIEPROCES TUWWEN TWEE SYSTEMEN?

Test het. Omdat goede software voor data-integratie  

zich onderscheid door eenvoudige bediening, bijvoorbeeld  

door een intuïtieve gebruikersinterface en bediening  

(Drag & Drop). Let ook op eenvoudige implementatie van 

updates en versiewijzigingen.

2.
HEEFT DE SOFTWARE EEN LOGISCHE STRUCTUUR? 

Biedt het duidelijke documentatie over de Mappings,  

bijvoorbeeld om een follow-up te vereenvoudigen?  

Biedt de software een vereenvoudigde weergave van 

complexe bewerkingen?

3.
HOE SNEL KUNNEN INTERFACES WORDEN GEIMPLEMENTEERD?

Kunt u een directe Mapping van doel- naar bronsysteem 

instellen, of biedt uw systeem alleen de weg door  

uitgebreide – en foutgevoelige – tussenliggende punten? 

Test en vergelijk de prestaties: Hoeveel records verwerkt  

uw systeem in bij een piekbelastig? En hoeveel belast  

dit uw systemen?

4.
IS ÉÉN TOOL VOLDOENDE VOOR ALLE INTEGRATIE-ONDER-

WERPEN OF MOET U MET MEERDERE SYSTEMEN WERKEN?  

IS ER EEN CENTRALE MONITORING VOOR ALLE INTERFACES?

Lobster_data biedt maximale efficiëntie en zorgt voor alles.

 

ER ZIJN EEN AANTAL PUNTEN OM TE 
OVERWEGEN, OM UW DATAINTEGRATIE ZO
PROBLEEMLOOS EN SOEPEL MOGELIJK 
TE LATEN VERLOPEN. 
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Lobster DATA GmbH

Hindenburgstraße 15 

D-82343 Pöcking 

T: +49 8157 590 99 0

F: +49 8157 590 99 99

lobster-world.com

Lobster – Benelux

T: +31 70 22 10 073

info@lobster-benelux.com

https://www.lobster-world.com/nl/
mailto:info%40lobster-benelux.com?subject=

