AG REAL ESTATE
STAP VOOR STAP NAAR
DE CLOUD MET CTAC

De Belgische vastgoedgroep AG Real Estate groeit in snel tempo. Om die groei te
faciliteren, staat digitalisering hoog op de agenda bij het bedrijf. Als Cloud
Integrator van AG Real Estate host Ctac verschillende applicaties van het bedrijf.
Daarnaast denkt Ctac voortdurend mee over nieuwe innovatiemogelijkheden
binnen de organisatie, van ERP tot integratie-oplossingen en applicaties.

Start van de samenwerking

Desktop as a Service
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datalandschap met een waaier aan best-of-breed
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pakketten. Dat zorgde ervoor dat veel belangrijke
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Integratie Platform as a Service (iPaas)
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aanpassingen snel werden doorgevoerd. Het project was

te gebruiken om onze applicaties en websites die

zo’n groot succes dat we een directe doorstart zullen

persoonlijke data bevatten met onze specifieke GDPR-

doen om ook andere afdelingen over te zetten naar

oplossing te integreren. En met succes. We beschikken

SharePoint Online.”

nu over een stabiele oplossing om data veilig uit te
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Rol van Cloud Integrator
Volgens Sneyers is het geen toeval dat Ctac bij een

Effectiever samenwerken met SharePoint online

request for proposal (RFP) vaak als meest geschikte

Sneyers: “Vervolgens hielp Ctac ons, mede dankzij hun

kandidaat naar voren komt. “Bij ieder project kijken we
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de Agile-methode geïmplementeerd en dat zorgde voor
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snel resultaat en grote tevredenheid bij de interne

organisatie mee en ondersteunt ons om vooruit te blijven

eindgebruikers, omdat de door hen gevraagde

kijken. Dat noem ik een echte partner!”

AG Real Estate, een 100% dochteronderneming van AG Insurance, is actief in verschillende
domeinen binnen de vastgoedsector: Asset & Property Management, Development &
Construction Management, PPP & Real Estate Finance en ook, via haar dochteronderneming
Interparking, Car Park Management. AG Real Estate beheert, voor eigen rekening en voor
rekening van derden, een portefeuille van om en bij de 6 miljard euro.
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