Dovetail maakt applicatie- en dataintegratie eenvoudig en betaalbaar

• Geschikt voor elk MKB-bedrijf
• Integreer snel, direct en eenvoudig
• Intuïtieve drag & drop user interface
• Ideaal voor niet-programmeurs (no-code)
• Lokaal en in de cloud
• Security & Privacy by design
• Informatie uitwisseling tussen
interne systemen en externe partners

Applicatie- en data-integratie

De kracht van Dovetail

Dovetail is een applicatie-en data-integratie oplossing

In de hybride digitale wereld van vandaag en morgen is

die interne en externe applicaties verbindt door het

een applicatie-integratiesysteem essentieel. Dovetail is

transporteren, sturen, verrijken en transformeren van data

een uitstekend instrument om in korte tijd strategische

naar elk gewenst formaat.

veranderingen in je digitale omgeving door te voeren en
de IT te vereenvoudigen. Dovetail zorgt dat belangrijke

Wat Dovetail uniek maakt is dat het uitermate

applicaties zoals ERP, een urenregistratiesysteem,

gebruiksvriendelijk en cloud based is. Als de

e-commerce platforms en andere applicaties en

omstandigheden dit bepalen is een on-premise installatie

databronnen feilloos met elkaar communiceren. Dovetail

evengoed mogelijk. De intuïtieve grafische user interface

heeft een snelle ROI en zorgt ervoor dat de focus op de

biedt de vrijheid om integraties zelf te configureren.

core business blijft. Bovendien zorgt het voor een langere
levensduur van bestaande applicaties.

Direct van start

Voor alle MKB-bedrijven

Starten met Dovetail kan zonder risico’s. Omdat Dovetail

Dovetail is geschikt voor MKB-bedrijven van elk

wordt aangeboden als een integration Platform as a

formaat. Omdat het beschikbaar is in de cloud, kan er

Service (iPaaS) is het altijd up-to-date en zijn er geen

direct worden gestart. Voor de applicatie-integratie is

installatiekosten en hardware-investeringen nodig. Je

geen programmeerkennis nodig; componenten kunnen

kunt direct van start en met een maandelijks abonnement

met Dovetail aan elkaar worden geklikt en zo met de

zijn kosten voorspelbaar en beheersbaar. Ambitieuze

aanwezige domeinkennis geconfigureerd worden tot

toekomstplannen? Dovetail hanteert een schaalbare

krachtige procesflows.

prijsstelling en groeit met je mee.
Wij betrekken eindgebruikers en partners bij de
productontwikkeling zodat Dovetail goed blijft aansluiten
op de gewenste toepassingen. Dovetail-gebruikers
kunnen zich daardoor prima staande houden in de
dynamiek van deze tijd.
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Zelf beheren en configureren

Onze referenties

Dovetail staat voor flexibele en betrouwbare businessprocesintegratie, creëert nieuwe mogelijkheden en
maximale autonomie. Wij vinden het belangrijk dat
eindgebruikers zelf de regie over hun processen en
informatiestromen kunnen voeren.

“Voorheen moesten we de wijze van
import voor ons ERP-systeem wijzigen
bij elke nieuwe leverancier. Dovetail
heeft ervoor gezorgd dat dat nu niet
meer nodig is.”
Peter Gaastra
ICT-manager bij Euramax

Kortere integratieprojecten
Het ontwerp van de Dovetail-componenten is gebaseerd
op het principe: “convention over configuration”, waardoor
de voor de hand liggende parameters en processtructuren al
zijn ingebouwd. Om flows op maat te maken kunnen tijdens
de inrichting in de grafische ‘Flow Designer’ specifieke
instellingen worden geconfigureerd. Nieuwe inzichten zijn
met Dovetail direct toe te passen en te activeren, waardoor

“Om onze partners snel van
informatie te kunnen voorzien zorgen
we er met Dovetail voor dat we
juiste, gestructureerde data op een
eenvoudige wijze in onze systemen
krijgen en deze ook kunnen delen.”
Mark Vromans
Manager IT & Engineering bij Seacon

integratieprojecten significant worden verkort.
Met de ingebouwde ‘Flow Manager’ kunnen lopende flows
in één oogopslag in de gaten gehouden worden en tot op
berichtniveau worden gevolgd.
Zelfs wanneer je het beheer liever overlaat aan een van
onze partners, kun je de actieve processen goed volgen via
het dashboard.

“In de markt zijn diverse aanbieders
van integratie-technologie. We hebben
daarom ook de nodige tijd besteed om
de juiste technologische invulling te
vinden. Met Dovetail hebben we een
cloud gebaseerd integratieplatform
gevonden dat betaalbaarheid koppelt
aan flexibiliteit.”
Jeroen Philippi
Directeur bij Wholesale Consulting
Partner van Dovetail

Neem voor een vrijblijvende demo contact met je partner of met Dovetail.
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Dovetail B.V.
Kantoor Weert
Marconilaan 8
6003 DD Weert
Kantoor Eindhoven
Mathildelaan 1A
5611 BD Eindhoven
+31 88 0601777
info@dovetail.world
www.dovetail.world

