UW EIGEN WHITE LABEL APP
Meerdere apps lanceren en updaten in de verschillende appstores is tegenwoordig een complexe uitdaging. Enerzijds vanwege de strenge regels van Apple en Google en anderzijds vanwege de hoge kosten voor het beheer en onderhoud hiervan.
Concapps heeft hiervoor de perfecte oplossing. De Concapps Store. Hiermee heeft u uw eigen app in de appstores waarbinnen
u een onbeperkt aantal branded apps kunt lanceren en onderhouden. De perfecte oplossing voor bedrijven met meerdere
apps of andere softwareleveranciers die hun klanten een eigen branded app willen aanbieden.

EIGEN APP STORE

APP TECHNOLOGIE

Met de Concapps Store heeft u de beschikking over een
moderne oplossing waarmee u binnen 1 app een onbeperkt
aantal verschillende apps kunt lanceren. U heeft dus een
eigen “App Store” in de Apple Store en Google Play Store.
Wanneer een gebruiker deze downloadt kan de gebruiker
middels een naam of een QR code de app selecteren die
van toepassing is. Daarna wordt de juiste app configuratie
opgehaald en op de telefoon geïnstalleerd. De werking van
de app is identiek als de werking van een eigen app in de
store. Wat zijn de voordelen hiervan:

De apps die werken binnen de Concapps Store zijn apps
welke ontwikkeld zijn op basis van het App Management
Platform van Concapps. Concapps is een leidende ontwikkelaar op het gebied van white label “branded” mobiele
apps. Met 50 collega’s ondersteunen wijinmiddels 3000+
tevreden klanten. Binnen dit platform worden volledig native apps ontwikkeld op basis van standaard bouwstenen
en koppelingen. Klanten kunnen deze zelfbijhouden via ons
eenvoudige Content Management Systeem (CMS), welke
online en als app beschikbaar is. Als bouwstenen kunt u
denken aan:

•
•
•
•
•

Iedere app kan verschillend zijn, per app wordt de configuratie opgehaald en op detelefoon gezet;
Iedere app heeft zijn eigen icoon welke automatisch op
de telefoon wordt geïnstalleerd;
Apps hoeven niet meer separaat te worden ingediend
met eigen accounts;
Apps hoeven niet meer separaat te worden geüpdatet;
Deze toepassing sluit aan bij het beleid van Apple en
Google die het gebruik van zogenaamde “Container
Apps” promoten wanneer sprake is van veel vergelijkbare apps.

•
•
•
•
•

Content bouwstenen, zoals: nieuws, lijsten, Google
Maps kaarten, evenementen etc.;
Communicatie bouwstenen, zoals: persoonlijke logins
en berichten, inschrijfmodules en pushnotificaties;
Digitale formulieren, met digitale handtekeningen en
betalingen;
Branche specifieke bouwstenen ontwikkeld voor fitness, leisure, onderwijs en verzekeringen;
3rd party API bouwstenen welke op maat voor een
partner of als standaard kunnenworden ontwikkeld.

Door de moderne technologie is het mogelijk om apps
volledig white label te ontwikkelen waarbij uitgegaan kan
worden van zowel vaste templatedesigns tot en met volledig
maatwerk app designs. Apps van Concapps zijn standaard
beschikbaar in 8 talen en het Concapps CMS in het Nederlands en het Engels.
Door de open structuur van het Concapps CMS is het eenvoudig mogelijk om andere oplossingen hieraan te koppelen. Daarbij leveren wij ook Wordpress websites welke gekoppeld zijn aan het Concapps CMS waardoor klanten alle
hun communicatie uitingen kunnen beheren vanuit 1 eenvoudig CMS.
Het App Management Platform van Concapps bestaat sinds
2012 en is in 2019 volledig herontwikkeld in de laatste technologieën en draait volledig in de MS Azure Cloud.

TOEPASSINGEN
Er zijn inmiddels een groot aantal Concapps Appstores
te vinden in de vinden in de appstores, van bedrijven en
partners van Concapps. Voorbeelden hiervan zijn:
•

•

Softwareleveranciers (ISV’s) die als partner een volledig eigen white label appstorehebben, gekoppeld aan
hun eigen applicatie en zodoende zelf geen native app
ontwikkeling te hoeven doen;
Organisaties die verschillende apps willen aanbieden
aan medewerkers en klanten, zoals:
• Een gemeente met meerdere sport/leisure
accommodaties;
• Zorg- en onderwijsinstellingen met een aparte
app per locatie;
• Een bedrijf met meerdere personeelsapps;
• Een vastgoedonderneming met een aparte app
per pand/locatie;
• Een fitnessclub met aparte app per vestiging;

API’S EN WHITE LABEL
PARTNERSHIPS
Met de Concapps Store hebben andere softwareleveranciers de mogelijkheid om hun klanten een eigen “branded”
app aan te bieden zonder dat ze zelf alle kennis en werk
in huis hebben om dit te ontwikkelen en bij te houden.
Samen met deze partijen ontwikkelt Concapps eigen bouwstenen gekoppeld aan hun applicatie op basis van beschikbare API’s. Zowel de apps als het Content Management
Systeem kunnen white label worden aangeboden. Speciaal voor dit soort partnerships heeft Concapps diverse
partnership modellen beschikbaar. Wilt u hierover meer
weten, neem dan contact op met info@concapps.nl.

INTERESSE IN DE CONCAPPS
STORE?
Heeft u interesse in de Concapps Store, als bedrijf of als
partner? Neem dan contact op met ons voor een vrijblijvende demonstratie via onze website of via info@concapps.nl

