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Wat is het
toekomstbeeld?
Het toekomstbeeld van
SWEMP is dat het ERP
systeem, Dynamics
Empire, in de Cloud
draait en dat de
leverancier cegeka-dsa
constant versies
uitbrengt met beperkte
inspanning vanuit de
woningcorporaties om
vooraf te testen.
Cegeka-dsa neemt de
standaardinrichting in
beheer en stelt dit ter
beschikking aan al haar
Dynamics Empire
klanten.

De voorbereidingsfase is bijna afgerond:
✓ De acceptatie van DE Standaardinrichting
door de werkgroepen is gereed (o.v.v.: 5
rfc’s, oplossing aantal issues (zoals problematiek
nummerreeksen, beheerorganisatie)

✓ Acceptatie door de business: loopt
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Heb je DE Standaard flyer
al gezien?

Conversie
Om tot een Empire-omgeving te komen die
ingericht is volgens DE Standaard is er een
conversie van data nodig. Ter voorbereiding
hierop zijn HC&H en cegeka-dsa met elkaar
in overleg om tot een eerste concept
conversiescope en -methodiek te komen.
Dit wordt vervolgens besproken met de
corporaties om op deze manier tot een
gezamenlijk plan te komen. Het doel is om
voor iedereen helder te hebben wat en hoe
er geconverteerd wordt en wat binnen het
SWEMP project gebeurt en wat de SWEMPdeelnemers zelf oppakken.

Barbera van Rossum en Bas Klees
Wijkconsulenten Mitros

Koppelingen & Rapportages
Een verandering in de inrichting van Dynamics Empire kan tot gevolg hebben dat rapportages en de
koppelingen met andere systemen, niet meer (volledig) werken. Om na livegang toch goed werkende
koppelingen te hebben en rapportages te kunnen maken, is het noodzakelijk om ze aan te passen aan
de nieuwe inrichting. HC&H is gestart met de eerste inventarisatie van de koppelingen die onderdeel
zijn van DE Standaard. De corporaties gaan zelf starten met het inventariseren van de rapportages.
De komende tijd wordt, met en door de deelnemende corporaties, onderzocht wat de gevolgen voor
koppelingen en rapportages zijn. En wat er nodig is om na livegang werkende rapportages en
koppelingen te hebben.
Heeft u vragen of suggesties voor de nieuwsbrief? Mail: tamara.vankuijk@hcenh.nl Tel: 06-11437217

