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Persoonlijke
virtuele bibliotheek

De witte
producten
van Amazon

T

agmmer.com, een Frans-Amerikaanse start-up die vorig jaar werd
opgericht, heeft zijn nieuwe platform wereldwijd gelanceerd. Dat
meldt de technologiewebsite NewStartups.com. Tagmmer ontwikkelde
een product voor wie zijn bestanden,
links, ﬁlmpjes, blogs, pdf’s en andere
zaken die hij op het internet leest of

GET

ook en wordt samenwerken een stuk
aantrekkelijker. Het interessante aan
die tool is dat je hem kunt koppelen aan
de andere producten van Protime, zoals
tijdsregistratie en toegangscontrole.
Intussen werkt de softwarebouwer
volop aan de verdere uitbreiding van de
rapportering en de volledige integratie
van MS Outlook. Instappen kan al vanaf
250 euro per maand voor een ongelimiteerd aantal gebruikers. Als een eenvoudigere tool volstaat, loont het zeker
de moeite ook eens te kijken naar
Mavenlink en Basecamp.com. z

GET

et is veel belangrijker te weten
welke bijdrage een kenniswerker
levert aan de bedrijfsdoelstellingen dan te weten hoelang hij op
kantoor aanwezig is.
Het softwarebedrijf Protime speelt
daar als marktleider in tijdregistratie en
personeelsplanning op in met Protime
360°. Met die tool kunnen medewerkers op één onlineplatform samenwerken. Hij legt de nadruk op outputmeting in plaats van op inputmeting. Autonomie, ﬂexibiliteit en competentiemanagement staan centraal, om de productiviteit van teams op te krikken.
Het bedrijf richt zich in eerste instantie
tot kmo’s die hun projectmanagement

bekijkt, op een beveiligde plaats wil
bewaren en delen met anderen.
Tagmmer lijkt wat op de internetdienst
Dropbox. Maar het platform wil zich
van zijn concurrenten onderscheiden
door de visuele manier waarop het de
informatie organiseert. Experts
omschrijven de nieuwe dienst als een
mengeling van Dropbox met visueel
sterke sociaalnetwerkbedrijven zoals
de prikbordsite Pinterest of de mobiele
app Instagram. Gebruikers kunnen
bepalen of ze de prikbordpresentatie à
la Pinterest verkiezen, of willen dat hun
pagina lijkt op YouTube of Instagram.
Voor wie minder dan dertig gigabyte
opslagruimte gebruikt, is de dienst
gratis. Tagmmer hoopt zo uit te groeien
tot de persoonlijke bibliotheek op het
internet. z

D

e Amerikaanse e-commercewinkel Amazon.com heeft met AmazonBasics een webwinkel voor
goedkope producten, waarvan
het aanbod stelselmatig groter wordt.
Aanvankelijk beperkten die witte producten zich tot batterijen en kabels
voor elektronische producten, maar
ondertussen zijn er ook huishoudlinnen, hondenpoepzakjes en hoezen
voor terrasstoelen te koop.
Een verklaring van het succes van
AmazonBasics is dat het merk Amazon vertrouwen wekt. Amazon wil
het niet enkel bij AmazonBasics houden. Pinzon moet het merk voor huishoudlinnen worden en Strathwood
dat voor tuinmeubelen. z
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