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windream ECM systeem wint voor de 3e keer op rij! 
Het windream Enterprise Content Management systeem is de winnaar van het laatste BARC onderzoek. 
Windream kreeg topscores in bijna alle testcategoriën voor de 3e keer op rij. 
Dat is goed nieuws voor HandSoft gebruikers: HandSoft Digitaal Archief is gebaseerd op dit succesvolle 
systeem! 

 
Topscores in 10 van 11 categoriën 
De analisten van het Business Application Research Center (BARC, www.barc.de ) hebben windream een 100% 
score toegekend in 7 van 11 testcategoriën in hun recente ECM onderzoek. In 3 andere categoriën scoorde 
windream hoger dan 95%. In totaal testte BARC negen ECM systemen van Duitse en internationale ECM 
software leveranciers. Het goede testresultaat is gebaseerd op de gloednieuwe windream versie 5.5. In het 
diagram hieronder is de score van windream in de 11 categoriën weergegeven: 

 

 
 

Objectief onderzoek 
Het positieve testresultaat is extra waardevol omdat BARC het enige onafhankelijke onderzoeksinstituut is in 
Duitsland waarbij het testresultaat niet gebaseerd is op gebruikers- en producenten informatie (het 
gebruikelijke proces) maar alleen tot stand komt door onafhankelijke tests en analyses. 
Zie voor meer informatie: http://www.barc.de/category/domains-themes/enterprise-content-
management/studie-enterprise-content-management  

 
Roger David, CEO van windream GmbH, zegt: "We zijn erg blij dat ons windream ECM systeem niet alleen de 
top positie kon handhaven, maar ook consolideren, ondanks de sterke concurrentie. Dit toont aan dat ons ECM 
product portfolio bij de tijd is en blijft en dat we precies die oplossingen aanbieden die gevraagd worden in de 
markt.” (www.windream.nl) 
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Over BARC 
Het Business Application Research Center (BARC), in Würzburg, Duitsland, is een onafhankelijk research- en 
adviesinstituut voor bedrijfssoftware, dat zich richt op de sectoren Business Intelligence, Enterprise Content 
Management (ECM) en Enterprise Resource Planning (ERP). BARC is opgericht in 1994 vanuit de faculteit voor 
bedrijfsinformatica aan de Universiteit van Würzburg, geleid door Prof. Dr. R. Thome. De consultants hebben 
hun jarenlange ervaring opgebouwd met het onderzoeken van markten, evalueren van producten en software 
implementatie bij eindgebruikers. Meer dan 1200 klanten, inclusief meer dan 90 procent van de DAX100 
bedrijven, vertrouwen jaarlijks op de know-how van de BARC analisten. BARC consultancy projecten zijn zeer 
effectief en garanderen minimale risico’s bij de selectie van software en IT strategiën. 
www.barc.de 
 
Over windream 
windream ontwikkelt ECM oplossingen sinds 1985. Op dit moment zijn er circa 70 medewerkers in dienst. 
windream behoort tot de leidende ECM leveranciers met de unieke en gepatenteerde VFS technology. Meer 
dan 250 partners ondersteunen windream wereldwijd in verkoop, ontwikkeling en als integratie partners. De 
partners hebben gezamenlijk meer dan 100 software oplossingen gerealiseerd rondom het windream platform. 
www.windream.com  
 
Over ecmXperts 
ecmXperts is de windream integration partner voor de Benelux. De afgelopen periode heeft ecmXperts gewerkt 
aan de integratie van windream met HandSoft Pro, een ERP systeem voor de bouw- en installatiebranche en 
projectmatig werkende bedrijven. 
www.ecmXperts.nl  
 
 
Michiel Corts 
Management consultant ecmXperts 
m.corts@ecmXperts.nl 
tel. +31-(0)6-81427102 
 
 

Directe links naar de persberichten 
 
http://www.windream.com/en/infocenter/press/windream-is-the-winner-of-the-barc-study-
2013.html  
 
http://www.windream.com/infothek/presse/windream-ist-testsieger-der-barc-studie-2013.html  
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