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Ontwerp en ontwikkeling 
Digitale dienstverlening sinds 2010 

Wij zijn een full service digitaal bureau in Amsterdam en Enschede met 

onconventionele ideeën en tomeloze ambitie. Wij creëren online omgevingen 

voor organisaties als de jouwe. Ons team neemt de tijd om je gebruikers te 

onderzoeken. De verworven inzichten zetten we om in diensten, producten en 

communicatie, en dat alles geheel in lijn met de doelen van je organisatie. 

Facts

• Sinds 2010 actief 
• 2 partners | 4 programmeurs | 2 designers 

en een poule van briljante professionals 
• Ruim 120 klanten in het MKB(+) en grootbedrijf

http://www.qoorts.nl
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Voor organisaties in alle sectoren en ordes van grootte 

Elk project is anders maar even uitdagend 

(Digital) Design 

- Websites
- Webshops 
- Applicaties
- Corporate Identity en drukwerk

Ontwikkeling & Productie 

- Web
- Mobiel
- Virtual Reality 
- Video / Fotografie

Online Marketing  

- Zoekmachine marketing
- Advertising
- E-mailmarketing

https://www.qoorts.nl
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Glasvezel leverancier 
Eurofiber

Onder MR.BRAND werken wij voor Eurofiber waarbij er in de 
afgelopen jaren diverse online en offline communicatie-
middelen zijn ontworpen en gelanceerd. In dit totale 
rebranding concept was Qoorts (mede)verantwoordelijk voor 
de volgende onderdelen: 

- Redesign + ontwikkeling corporate website met Act-On 
Koppeling 

- Re-design leaflets, downloads en drukwerk 
- Design + Ontwikkeling digitaal MVO magazine 
- FAQ / Support website + Salesforce koppelingen 
- Hosting van alle online diensten
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Young Law

Young Law is een online juridische dienstverlener. Deze 
organisatie verzorgt maatwerk juridische documenten maar 
biedt ondernemers ook de mogelijkheid om eenvoudig zélf 
via online software contracten en documenten te maken en 
digitaal te ondertekenen. Een innovatie in de juridische 
dienstverlening die door veel ondernemers, starters en 
gevestigd, wordt omarmd. 

Qoorts ontwikkelde voor Young Law een huisstijl en een 
nieuwe webshop met onder andere een abonnementsservice 
voor juridische diensten. 

- Mobile responsive website 
- Webshop integratie met subscriptie model 
- Wordpress 
- Bootstrap custom templating 
- Hosting op managed Server
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Accenture Consultancy

Voor Accenture heeft Qoorts ten behoeve van de business 
courses en recruitment trajecten een platform ontwikkeld 
waar kandidaten met elkaar kunnen communiceren en samen  
kunnen werken in teamverband. 

Gebruikers kunnen tevens Accenten verdienen door acties te 
verrichten in de portal. Met een intern banking systeem 
kunnen deze punten overgeboekt worden naar CFO’s van de 
verschillende teams welke vervolgens aankopen kan doen om 
voordelen te behalen bij de opdrachten. 

- Mobile responsive gamification + social platform  
- Custom Ecommerce development / Bankingsystem 
- File sharing 
- RTC (Real Time Chat engine) 
- Internal Messaging 
- Knowledge base
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VR InterContinental Amstel

Ter ere van het 150 jarig bestaan van het Amstel Hotel 
ontwikkelde Qoorts een Virtual Reality experience voor 
hotelgasten. 

Met een Virtual Reality bril is het mogelijk in de chique kamers 
van het hotel door de grachten te varen, of bijvoorbeeld van 
het uitzicht over Amsterdam te genieten vanaf het dak. Op de 
salonboot ‘Prix d’eau’ waant men zich onder pittoreske 
bruggetjes en op de Amstel zelf. Hiervandaan ziet men de 
majestueuze gevel zoals ontworpen door Samuel Sarphati. 

Wanneer de gast naar links kijkt is er vrij uitzicht over de 
Amstel richting Carré en de Stopera. Eenmaal binnen is het 
mogelijk rond te kijken in alle luxe die het InterContinental 
Amstel hotel heeft te bieden. Ervaar het comfort van de 
Presidential of de Royal suite, als ware men zelf een 
beroemde popster of lid van het Koninklijk Huis. 

- 360 beelden: camera werk en productie 
- Interface design 
- VR portal development 
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The Datacenter Group

De naam zegt het al. The Datacenter Group is een van de 
duurzaamste datacenter ondernemingen van Nederland. Met 
2 locaties, in Amsterdam en Delft staan zij aan de digitale 
basis van het openbaar vervoer, elektronisch 
betalingsverkeer, medische ingrepen en zo’n 10% van het 
Nederlandse internet. 

Qoorts heeft onder andere bij The Datacenter Group een 
deel van de servers onder gebracht en daar zijn wij al ruim 8 
jaar erg tevreden over. We hebben dan ook met veel plezier 
de nieuwe website ontworpen en ontwikkeld. 
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Vancis

Vancis levert hoogwaardige ICT-diensten aan onderwijs, 
zorginstellingen en het bedrijfsleven. Vancis beheert het 
grootst aantal virtuele machines en beheert voor haar klanten 
vele petabytes aan data. Met vestigingen in Amsterdam en 
Almere worden door de ruim 120 werknemers datacenter 
services, cloud diensten en managed applicaties geleverd.  

De website is door Qoorts volledig vernieuwd. We zijn samen 
met Vancis door een uitvoerig proces van wireframing gegaan 
zodat we op structurele en vlotte wijze keuzes konden maken 
gedurende de visuele design fase.  
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Hoe werken we 

Corporate Identity  

Qoorts ondersteunt merken tijdens branding of re-branding trajecten 
waarbij gezocht wordt naar de juiste huisstijl of de vertaling van die 
huisstijl in de communicatiemiddelen. Concreet komt dit neer op het 
ontwerp van, logo’s, pay-off, nieuw drukwerk en het doorvoeren van 
de (eventueel vernieuwde) stijl in de digitale kanalen (website, 
bannering, grafische elementen binnen sociale media). In 
samenwerking met onze partners kan de ontwikkelde identiteit 
doorvertaald worden naar interieur-elementen m.b.t. de 
kantoorruimte van de opdrachtgever. 

Development & Design 

Wanneer richtlijnen ten aanzien van corporate identity vastliggen en 
in stijlgidsen is vastgelegd hoe omgegaan moet worden met logo, 
huisstijl-kleuren en fonts, kan een ontwerp gemaakt worden voor een 
website / applicatie. Uit een briefing wordt een pakket van eisen 
samengesteld. Afhankelijk van het budget kan vervolgens begonnen 
worden met de fase van wireframing. (dit is de UX/UI-fase, 
voorafgaand aan het visual design)  

Wireframing + Visual Design 

Voordat er een visueel ontwerp wordt gemaakt maken we indien 
gewenst eerst een ‘bouwtekening’ van de applicatie. De opbouw en 
werking van de website zonder visuele afleiding laat je sneller zaken 
wijzigen en leidt niet af. Na akkoord zal vervolgens een visuele 
vertaalslag plaatsvinden, hierin worden alle grafische elementen 
vormgegeven. Tijdens deze fase zullen er tevens nog revisie 
momenten zijn alvorens begonnen wordt met de ontwikkeling.

Development, Oplevering & Continuiteit 

We bouwen de applicatie volgens de nieuwste technieken, 
ontwikkelen koppelingen met api’s et cetera. Nadat de applicatie 
uitvoerig getest is zal deze door Qoorts worden opgeleverd. 
Eventueel kan bij Qoorts een Service Level Agreement worden 
afgenomen in combinatie met hosting, content management en 
beveiliging. 

http://www.qoorts.nl
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Van briefing naar offerte tot eindresultaat 

Qoorts werkt altijd op basis van een duidelijke projectbriefing en business 

requirements. Deze documenten geven de kaders van het project aan en de 

inhoud bepaalt ook de offerte en de oplever-tijd van het project.  

Indien er geen documentatie voor handen is kan Qoorts ook samen met jou deze 

documenten opstellen hetgeen tegen een dagdeel tarief kan bij jou op kantoor. 

Je bent daarna vrij om deze documenten te gebruiken ook wanneer uiteindelijk 

de keuze niet op Qoorts valt. We brengen de kosten van deze discovery fase niet 

in rekening als je besluit het project samen met Qoorts voort te zetten.

Team Qoorts

http://www.qoorts.nl
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Qoorts 
Rapenburg 91-C 
1011TW, Amsterdam 
The Netherlands

Contact 
info@qoorts.nl 
020-737 14 82

Organisatie 
BTW: NL823005495B01 
KvK: 50895907

mailto:info@qoorts.nl

