
Eastern Enterprise Helpt 
Europa's Toonaangevende 
Kampeerspecialist Acsi Bij 
Het Automatiseren Van 
Hun Volledige 
Bedrijfsprocessen.



ACSI is de Europese campingspecialist voor verhuur van kampeerplaatsen en kampeeraccommodaties. Daarnaast 
bieden ze een wereld aan informatie met betrekking tot kampeer- en buiten accommodatie pakketten in Europa.

Met meer dan 52 jaar ervaring wordt ACSI erkend als de Europese campingspecialist.

Handmatig omgaan met de inventaris van campings in Europa en het bijwerken van records werd een toenemend 
probleem nu ACSI in omvang groeide. ACSI werd geconfronteerd met verschillende uitdagingen, zoals het bezoeken 
van campings om gegevens te verzamelen. Na verzameling worden deze gegevens verzonden om te worden gedigi-
taliseerd en geverifieerd door twee afzonderlijke personen, voordat ze uiteindelijk worden afgedrukt.

ACSI wilde hier een oplossing ontwikkelen, die het hele proces zou automatiseren door het aanvankelijke fysieke 
papierwerk te elimineren, waardoor de noodzaak voor een afzonderlijk gegevens invoerproces werd verwijderd en 
de kosten voor het afdrukken werden verminderd. Dit zou vooral kostbare tijd besparen bij het onderzoeken van een 
camping en het publiceren van het camping gids.

OVER ACSI

PROJECT UITDAGINGEN



Met de belangrijkste doelstellingen van ACSI in gedachten, stelden wij voor om een   inspecteurs portaal te ontwikkel-
en. De portal, zowel online als o�ine beschikbaar, zou ACSI-medewerkers in staat stellen om uitgebreide onderzoeken 
uit te voeren en om belangrijke gegevens te bewaren, die de kwaliteit van de kampeeraccommodaties meten.

Via dezelfde portal konden klanten alle voorzieningen bekijken, die beschikbaar waren op een bepaalde site door 
middel van aanvullende informatie zoals a�eeldingen, soorten accommodatie en recensies. Dit vergemakkelijkte op 
zijn beurt promotie voor de camping zelf.

Eastern Enterprise heeft de volgende functies voorgesteld en geïmplementeerd voor de Progressive Web App 
Inspector Portal-oplossing op basis van de behoeften van ACSI:

Tabbladen verdeling in het inspector portaal waardoor het proces gebruiksvriendelijk en sneller werd.

Goed georganiseerde categorieën voor snellere zoekmogelijkheden van camping voorzieningen.

Geïmplementeerde indexedDB, die de laadtijd verkort en helpt bij het handhaven van o�ine gegevens.

Mogelijkheid om informatie uit het verleden over de camping te bekijken van maximaal een jaar.

Push meldingen naar de gebruiker wanneer er een nieuwe update beschikbaar is.

Mogelijkheid voor gebruikers om eenvoudig te upgraden naar nieuwe voorzieningen op de camping.

Mogelijkheid voor klanten om rechtstreeks met camping eigenaren te corresponderen

ONZE OPLOSSING



ANGULAR 2+ SERVICE WORKERSOAUTH2 DEXIE.JS.NET MVC API MS SQL

Eastern Enterprise stelde de volgende technologieën voor om gemakkelijk de 
gevraagde functies te bereiken

STAP VOOR TECHNOLOGIE



ACSI is erg blij met de resultaten, die we met onze oplossingen hebben bereikt. Met name omdat wij aan al hun 
verwachtingen en kwaliteitsnormen hebben voldaan. Ook het digitaal werken van een op papier gebaseerd systeem 
dankzij een progressieve Web App, heeft veel tijd bespaard en het werk gemakkelijker en e�ciënter gemaakt.

De oplossing van Eastern Enterprise: het inspecteurs portaal, heeft de kosten voor afdrukken volledig weggenomen, 
maar ook de noodzaak om inspecteurs in te huren voor gegevensinvoer. Door het inspector portaal te gebruiken 
kunnen ACSI-medewerkers nu eenvoudig gegevens verzamelen in voorgeschreven stappen, de gegevens van vorig 
jaar bekijken, a�eeldingen toevoegen en een rapport publiceren op elke camping via een paar kliks.

Een kostenbesparend proces voor gegevensverzameling.

Digitalisering, van het handmatig verzamelen van gegevens naar een 
progressive web app inspector-portal bespaart veel tijd.

Nooit meer verlies / diefstal van gegevens.

Verminderde werklast door het elimineren van papierwerk.

De oplossing ondersteunt zowel online als o�ine kanalen.
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REFERENTIES

Ik zou graag onze voldoening uitspreken over de samenwerking bij de 
ontwikkeling van onze web- en back-end toepassingen. Het ontwikkelteam 
heeft een zeer professionele klus geklaard. Wij zijn tevreden met de 
oplossingen en met de communicatie.

PETER DEKKER,
Chief Financial O�cer - ACSI
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