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Customer Services 
Wist je dat… 
… het aantal openstaande BO-ticketten in korte tijd is gehalveerd? 
… Bart Moerman nu met een geruster hart vaderschapsverlof kan opnemen? 
… er een aantal wijzigingen in Mantis zijn doorgevoerd door Stijn en dat die wijzigingen de efficiëntie ten 

goede komen? 
… er twee nieuwe medewerkers zijn aangenomen die in juni en juli beginnen te weten: Kris Van Der 

Biest respectievelijk Geoffrey De Grauwe. 
 



Implement 
Wist je dat… 
… er sinds april 5 nieuwe collega’s zijn bijgekomen? 
… Christel Nils Elsie vervangt bij Delhaize? 
… de on-site klanten Corelio (VUM), Renault, Technord en BMS naar e-manager zijn overgegaan? 
… Standaard boekhandel heeft getekend en tegen juli opgestart zou moeten zijn? 
… ook ABC, Imtech, Weber, Physiol en Liège Handling deze zomer opstarten? 
… de tweede fase van het ATT5 project is afgerond? 
… ATT5 het project is waarbij Attentia in een eigen omgeving de E-manager, ESS en Payroll 

toepassingen gaat gebruiken? 
… het Navision project om de facturatie van Implement te automatiseren de naam Pharos kreeg en 

geleid gaat worden door Roel? 
 

Development 
Wist je dat… 
… er op 27 juni een product counsil plaatsvindt waarin de aan manager gerelateerde projecten worden 

gedefinieerd die in de tweede helft van 2008 en in het eerste kwartaal van 2009 in productie moeten 
staan? 

… dit de laatste keer is dat Manu als product manager voor manager optreedt zodat hij zich volledig kan 
focussen op z’n functie van development manager? 

… er voor 1 juli met Hilde van de Guchte de niet-Manager projecten worden afgestemd en gedefinieerd 
zodat ook in die hoek duidelijk is wat we moeten doen in de tweede helft van 2008? 

… er vanaf september begonnen wordt aan het ASR project? 
… de eerste fase van dit project de scenario’s rond de formulieren voor jeugdvakantie, arbeid in 

activeringsprogramma’s en deeltijdse arbeid omvat? 
… de eerste fase in test moet gaan tegen het einde van het jaar? 
… dit gedaan wordt door Wim Verstuyf en Wim Versporten? 
… vanaf september de dimona reengineering van start gaat? 
… dat dit een project is dat zowel HRM als ALISA als E-Dimona raakt en dus een afdelingsoverschrijdend 

project is? 
… dit dus een voorbeeld project moet worden? 
… er reeds 510 mandagen zijn besteed aan vakantiegeld? 
.. deze vooral door Kurt, Jan en David gepresteerd werden, maar ook door Pedro en Stijn? 
… er nog 160 mandagen moeten worden besteed voordat deze zeer complexe materie volledig is 

geautomatiseerd? 
… we daarna dan ook sneller en flexibeler in kunnen spelen op wettelijke wijzigingen? 
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