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Client Story Woonmeij
 
Ortec Finance SaaS voor WALS en RM - Software as a Service

Woonmeij werkt voor nu en in de toekomst aan een ruime keuze in voldoende, betaalbare en duurzame 
woningen in hun kerngebied. Om een inschatting te maken van de huidige en toekomstige financiële 
positie gebruikt Woonmeij daarbij de oplossingen van Ortec Finance. Sinds begin 2020 beschikt Woonmeij 
over een SaaS omgeving voor het hosten van WALS, RM en TMS. Hiermee heeft Woonmeij de mogelijkheid 
om vanaf elke gewenste locatie direct gebruik te kunnen maken van de applicaties.

“Met de overgang op WALS SaaS zijn we 
volledig door Ortec Finance ontzorgd.” 

Mike van den Eijnden, Junior Controller/Informatieanalist
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Maak kennis met Woonmeij
Woonmeij is een woningcorporatie met ruim 5100 woningen in de gemeentes Meierijstad (regio’s Schijn-
del en Sint-Oedenrode) en Sint-Michielsgestel. Met hart voor wonen draagt Woonmeij graag haar steentje 
bij aan de woonwensen van haar huurders en woningzoekenden. Daarom werkt Woonmeij voor nu en in 
de toekomst aan een ruime keuze in voldoende, betaalbare en duurzame woningen. En zetten zij zich, 
samen met huurders en lokale partners, in voor vitale buurten, wijken en dorpen. “Want wonen doen we 
samen.”

Ortec Finance sprak Mike van den Eijnden, Junior Controller en Informatieanalist, over zijn ervaring met 
de Ortec Finance WALS SaaS omgeving.

Waarom Ortec Finance?
 
Op de vraag waarom Woonmeij voor Ortec Finance heeft gekozen reageert Mike: “We zijn dusdanig 
tevreden over Ortec Finance (al jaren) dat we het niet gehad hebben over andere partijen voor de hosting. 
Een stuk gemak en alle software en diensten onder één aanbieder is een eenvoudige oplossing voor ons 
probleem.” Uiteindelijk is de overgang naar Ortec Finance SaaS ook een zeer goede keuze geweest. Mike 
zegt daarover: “Met de overgang op WALS SaaS zijn we volledig door Ortec Finance ontzorgd.”

Mike van den Eijnden
Junior Controller/Informatieanalist, 
Woonmeij
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Hosten bij de aanbieder
 
Woonmeij maakt sinds begin 2020 gebruik van de Ortec Finance SaaS omgeving voor het hosten van WALS 
de Risicomodule en TMS. Zij hebben geen behoefte om intern hardware te beheren. Er is een algemene 
trend in (en buiten) de corporatiesector gaande om software in abonnementsvorm af te nemen. Mike 
geeft aan dat het beleid van Woonmeij daarbij is: “Alles SaaS”. De SaaS-oplossing van Ortec Finance vult 
dit beleid perfect aan.

Betere doorrekensnelheid
 
Door een overstap naar een andere IT-provider merkte Woonmeij dat het gebruikersgemak en de 
rekensnelheid van WALS enorm achteruitging. “We zijn daarom direct overgestapt op de oplossing die 
Ortec Finance biedt. De rekensnelheid is nu minimaal net zo snel als toen het geheel in huis stond”.

Altijd de beschikking over de laatste softwareversies
 
Wanneer Ortec Finance in het verleden een nieuwe versie uitbracht van de software, duurde het bij 
Woonmeij vaak nog enkele weken voordat de installatieaanvraag was opgepakt en de gebruiker met 
de nieuwste versie aan de slag kon. Doordat Ortec Finance nu zelf de SaaS omgeving beheert, beschikt 
Woonmeij altijd direct over de meest recente versies van de software.

“WALS SaaS is een hele prettige oplossing. We 
beschikken altijd direct over de nieuwste versies en 
hebben hier geen omkijken meer naar.”
Mike van den Eijnden, Junior Controller/Informatieanalist
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Migratie
 
Mike vertelt dat na de beslissing om over te stappen alle informatie duidelijk was en relevante 
documentatie vanzelf werd toegestuurd. Mike zegt: “De migratie naar de WALS SaaS omgeving heeft 
nagenoeg geen tijd in beslag genomen en de processen binnen Woonmeij in zijn geheel niet geraakt. 
Wanneer er vanuit mij of mijn collega’s vragen waren, was Ortec Finance goed te bereiken en konden we 
snel verder met het gebruik van de softwarepakketten.”

Gebruikerservaring
 
Mike vervolgt: “WALS SaaS is een hele prettige oplossing. We beschikken altijd direct over de nieuwste 
versies en hebben hier geen omkijken meer naar. Door gebruik te maken van Ortec Finance voor het 
hosten van WALS en RM wordt dit ondergebracht bij dezelfde partij die ook de productlijn levert met alle 
voordelen die daarbij horen. Bovendien maakten wij al gebruik van Ortec Finance TMS. Doordat WALS en 
RM nu op dezelfde SaaS omgeving zijn opgenomen maakt dat het eenvoudig om gegevens uit te wisselen 
tussen beide oplossingen. We beschikken nu op één locatie over de verschillende producten.”

Andere voordelen die Mike benoemt, zijn dat Woonmeij met deze SaaS omgeving beschikt over de 
mogelijkheid om vanaf elke gewenste locatie direct gebruik te kunnen maken van de applicaties. 
Tegelijkertijd zorgt het gebruik van de SaaS omgeving voor een veilige meervoudige back-up van 
gebruikersgegevens. De goed functionerende SaaS omgeving biedt daarbij de juiste randvoorwaarden om 
de software goed te gebruiken. Daarnaast is het nog makkelijker geworden om snel antwoord te krijgen 
op gebruiksvragen doordat Ortec Finance eenvoudig mee kan kijken in onze werkomgeving. Uiteindelijk 
concludeert Mike: “Het belangrijkste voor de gebruiker is dat de applicatie gewoon werkt, blijft werken 
en up-to-date is. Ik denk echt dat dat het belangrijkste is. En de SaaS omgeving voldoet hier goed aan!”

“Het belangrijkste voor de gebruiker is dat 
de applicatie gewoon werkt, blijft werken en 
up-to-date is. De SaaS omgeving voldoet hier 
goed aan!” 

Mike van den Eijnden, Junior Controller/Informatieanalist
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Wat is WALS SaaS?
Ontzorgen: Alle installatie, onderhoud en beheer werkzaamheden worden verzorgd.
Updates:  Automatisch de beschikking hebben over de laatste versie van WALS.
Schaalbaarheid: Jullie kunnen rekenen op een uitstekende performance van de  
applicatie.
Beschikbaarheid: Dubbele uitvoering in twee datacentra geeft maximale  
beschikbaarheid.
Veiligheid: Back-up en security van de applicatie en data zijn te allen tijde goed 
geregeld.

“Ortec Finance SaaS verzekert je van automatische updates en een goede performance 
van de applicaties!”
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