
Display Designer Tool Maatwerk
De Display Designer Tool is  een product dat 
ontstaan en gegroeid is door diverse gesprekken 
en voortschrijdend inzicht. De software stelt 
medewerkersmedewerkers van Bravilor Bonamat in staat om 
zelf, te allen tijde, aanpassingen te kunnen maken, 
hetzij in de bediening, hetzij in de instellingen van 
hun professionele Esprecious machines. De soft-
ware is gemaakt op de “groei” en dus schaalbaar. 
Mocht het in de toekomst wenselijk zijn, dan kan 
het bestaande programma worden uitgebreid. 
Dit is mogelijk met bijvoorbeeld een nieuwe 
machine, met andere bedieningsbehoeften.

De Display Designer Tool biedt de machine een professionele uitstraling. 
Nieuwe gebruikers kunnen, geheel naar eigen smaak, de look and feel van de 
Esprecious machine aanpassen. Zowel de afbeeldingen en teksten op het 
Touch display, alsmede de kleur van de led verlichting zijn vrij instelbaar.

DergelijkDergelijk maatwerk bespaart het bedrijf veel tijd en dus ook kosten, aangezien 
de tussenkomst van een derde partij nu beperkt is tot een handvol aanpassingen. 
Daarbij zorgt dit unieke stuk maatwerk in de Bravilor Bonamat machine voor 
een sterk onderscheidende positie binnen de markt van koffiemachines.

Eenvoud op maat

Onderscheidend door eenvoud

Al vijfenzestig jaar is Bravilor Bonamat een autoriteit op het gebied van drank-
bereidingssystemen en bovendien al jaren Europees marktleider. Met een 
breed en innovatief assortiment biedt Bravilor Bonamat voor elke situatie een 
geschikt systeem. Bravilor Bonamat liet de uiteenlopende wensen van haar 
opdrachtgevers door een externe partij verwerken in de Esprecious 
machines. Op zoek naar meer efficiëntie en onafhankelijkheid kwam zij 
terecht bij ISSYS ICT. Een concrete opdracht lag niet kant-en-klaar. ISSYS ICT 
wilde graag meedenken en ging de samenwerking aan met zowel Bravilor
Bonamat als de ontwikkelaar die verantwoordelijk zou zijn voor de 
machinesoftware.      

De vraag van Bravilor Bonamat

partner te zijn.

Bravilor Bonamat is een familiebedrijf met een 
rijke geschiedenis van 70 jaar. Innovatieve ideeën, 
geavanceerde technologie, kwaliteit en eigen 
productieproductie zijn de belangrijkste aspecten die elke 
dag bijdragen aan hun succes. Tegenwoordig 
ontwikkelt en produceert Bravilor Bonamat een 
breed assortiment aan drankbereidingssystemen, 
in het bijzonder voor warme dranken zoals koffie 
en thee. Het is hun missie om wereldwijd een 
inspirerende en innovatief sterke, strategische 

Over Bravilor Bonamat

“...Daarbij zorgt dit unieke stuk maatwerk in de Bravilor Bonamat machine voor een sterk onderscheidende
positie binnen de markt van koffiemachines.”

De smaak van eenvoud

Een proactieve en planmatige partner
die altijd met u meedenkt 

Een meedenkende 
ontwikkelaar 

Oplossingen die voldoen aan uw 
wensen en tegemoet komen aan uw 

organisatie eisen

Oplossingen 
op maat

Oplossingen die bij groei of krimp
continu blijven meeschalen met uw 

organisatie

Schaalbare 
oplossingen


