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Over Xsdot
Xsdot is een ervaren web services aanbieder die zich bezighoudt met het implementeren en ontwikkelen van
totaal web oplossingen zoals B2B en B2C eCommerce systemen, websites en content management systemen,
online CRM en financiële systemen en vele andere web oplossingen. (Zie Xsdot web services voor meer
informatie).

Over Adev - Advanced Development
Adev - Advanced Development is opgericht in 2001 door Dhr. R. Hagg. De focus van het bedrijf was het
ontwikkelen van Microsoft Windows gebaseerde business applicaties. Onze eerste klant was de Rabobank,
waarvoor we een aantal gespecialiseerde software componenten ontwikkelden voor de Rabobank ‘online
banking platform’ voor bedrijven.

Over Xsdot
Binnen een aantal jaren ging de focus van Adev meer naar internet gebaseerde web applicaties. Xsdot werd
gekozen als merknaam voor Adev’s web activiteiten en het Xsdot web applicatie server platform. Beide
merknamen Adev en Xsdot zijn officieel geregistreerd in 2006.

Xsdot missie
Xsdot heeft twee hoofd missies,
* Het verder doorontwikkelen van de Xsdot web applicatie server die alle denkbare services en
componenten bevat voor het gebruik van online web-based business activiteiten.
* Het implementeren en ontwikkelen van web applicaties en services voor klanten met de focus op
klant gerichte kwaliteit oplossingen en service gerichte aanpak.

Xsdot visie
Onze visie is dat alle traditionele software in de toekomst volledig op het internet draait (cloud), software die
op het internet wordt gehost (aangeboden) wordt ook welk web-based software genoemd en is beschikbaar
door gebruik te maken van een internet browser online. Web-based software heeft vele voordelen tegenover
traditionele software. Bijvoorbeeld, web-based software hoeft niet geïnstalleerd te worden op ‘client’
computers en behoefd enkel centraal te worden onderhouden, dit bespaard veel geld en tijd.
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