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ROOV: de app voor jouw persoonlijke
financiën in alle privacy

ROOV is een persoonlijke financiële assistent voor particulieren
en gezinnen. Heel handig, maar ook heel goed beveiligd, want
hij gaat om met jouw financiële data, en dus jouw privacy. Voor
de hosting van de app deed ROOV dan ook beroep op hoogst
beveiligde Combell hosting. Een kennismaking met deze slimme
maar o zo veilige assistent.

assistent: hij scant jouw facturen in, zodat je een digitaal archief
aanlegt van je rekeningen, certificaten, zelfs van de kassatickets
van je aankopen. Je krijgt zo niet alleen een duidelijk overzicht
van je uitgaven, maar ROOV zal je ook nog eens tips geven om
te besparen op energie, telecom en verzekeringen. En als kers
op de taart houdt ROOV de betalingstermijnen in het oog, zodat
je rekeningen op tijd betaalt en ergerlijke herinneringskosten
vermijdt.

ROOV: jouw persoonlijke financiële assistent

De ROOV-app is een unieke app in België, vanaf de grond opgebouwd met de Belgische realiteit van de gewone gebruiker als
basis. ROOV biedt dé oplossing voor een probleem waarmee
zovele mensen worstelen: hoe een overzicht te houden over hun
persoonlijke financiën en administratie. Het huishoudboekje
van vroeger kan je wel vervangen door een Excel-rekenblad,
maar echt gebruiksvriendelijk is dat niet - laat staan dat het je
duidelijke inzichten geeft in de besteding van je inkomsten. Voor
bedrijven bestaan er wel tal van boekhoudapplicaties, maar particulieren worden aan hun lot overgelaten.

ROOV is niet alleen heel gebruiksvriendelijk en handig, maar ook
superveilig. De app beschikt nu eenmaal over heel wat persoonlijke gegevens van jou, en dus moet je ervan op aankunnen
dat die op een veilige plaats bewaard blijven. Daarom worden
de ROOV-app en de data van de gebruikers gehost op snelle
Combell managed servers, die in hoogst beveiligde datacenters in België staan. Zo heb jij altijd toegang tot de app, en is de
privacy van de data die je ingeeft volledig verzekerd.

Artificiële intelligentie neemt je het werk uit
handen
Vele gezinnen zijn op zoek naar een goede manier om hun
financiën te beheren. "Wij zagen dat er voor de bedrijven heel

Met ROOV krijg je als het ware een persoonlijke financiële
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wat applicaties mogelijk zijn, maar voor het particuliere gezin
zijn er weinig toepassingen die specifiek aandacht schenken aan
je persoonlijke financiële administratie", vertelt Frédéric in een
reportage op Kanaal Z.

2. Besparen
ROOV zorgt er in de eerste plaats voordat je facturen op tijd
betaald worden. Het zal je herinneren wanneer je een factuur
moet betalen - zo spaar je die ergerlijke herinneringskosten uit.

Dat werd uitgangspunt van de app ROOV: het de gebruiker zo
gemakkelijk mogelijk maken om zijn financiën te beheren, en
van daaruit hem helpen te besparen - met uiteraard de nodige
waarborgen voor privacy. "Met ROOV trachten wij de kosten en
uitgaven die je hebt, financieel te optimaliseren, zonder dat jij
er zelf veel moeite voor moet doen", belooft Frédéric. We bekijken
de 3 core values van ROOV even in detail.

Daarnaast kan de app kan op basis van jouw betalingen een
overzicht maken van je uitgaven. Met ROOV weet je hoeveel je
per maand, per week, per jaar uitgeeft aan energie, food, ontspanning of reizen. En ook wanneer je het gevaar loopt je vooropgesteld budget te overschrijden. Het is dan natuurlijk wel aan jou
om jouw verdere uitgaven daarop af te stemmen.
Maar je kan nog meer besparen. De app herkent facturen voor
energie, telecom en verzekeringen en toetst deze in real-time
aan de huidige aanbiedingen in de markt. Dit is een gloednieuwe
en unieke feature, want ROOV is de enige app die op jouw factuur
ook de gegevens van verbruik inleest, en niet enkel het te betalen
bedrag. Zo kan het jou proactief een betere deal voorstellen op
maat van jouw effectieve noden.

1. Eenvoudig
Om het gebruik van de app eenvoudig te maken mag het
invoeren van facturen, kassatickets en andere documenten geen
tijdrovende karwei zijn. Het moet zo simpel mogelijk gehouden
worden. En dat doet de app meesterlijk, dankzij de inzet van
artificiële intelligentie. Je uploadt je documenten en de AI haalt
hier de nodige data uit.
Vergeet het overtypen van factuurdatum, betaaltermijn, rekeningnummer, etc. Elke factuur ziet er anders uit en dat kan voor het
menselijk oog weleens zoeken zijn. Maar dat behoort met de
ROOV-app tot het verleden. Even de camera op het document
richten en de AI zet alle gegevens mooi over in de juiste velden.

3. In alle privacy
Om de privacy van de gegevens in de app te waarborgen koos
ROOV voor hosting van Combell. Vermits alle gegevens van de
ROOV-gebruikers in de cloud bewaard worden, is het van essentieel belang dat die data veilig beheerd worden. “Het feit dat we
met Combell een trusted partner hebben in België, dat de data
van onze gebruikers veilig op Belgische servers gehost worden,
is één van de redenen waarom wij voor Combell gekozen
hebben", vertelt Kevin.
Ook voor de toekomstplannen van ROOV is een streng beveiligde
cloud-hosting erg belangrijk. Binnenkort zal je namelijk in de
app ook overzichten kunnen krijgen van al je bankrekeningen, en
zelfs betalingen kunnen uitvoeren via de app. "Hiervoor is een
koppeling nodig met de Belgische banken", vervolgt Kevin. "En de
vereisten van de Belgische banken zijn daarbij zeer strikt op het
gebied van de beveiliging en de bescherming van de privacy van
de gegevens.

"Wij willen daar nog verder in gaan", zo verzekert Kevin De Wolf,
CTO van ROOV. Er zijn immers nog tal van nieuwe mogelijkheden volop in ontwikkeling. "De ontwikkeling van een consumer
applicatie is iets heel dynamisch. We hebben uiteraard onze
planning op langere termijn, welke grote features wij willen
brengen. Maar ondertussen krijgen wij ook veel feedback van
onze gebruikers. Elke twee weken passen wij onze planning een
beetje aan, om ook die feedback zo snel mogelijk te kunnen
verwerken".
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Het feit dat we met
Combell een trusted
partner hebben in België,
dat de data van onze
gebruikers veilig op
Belgische servers gehost
worden, is een van de
redenen waarom wij voor
Combell gekozen hebben.

past hier een mouw aan, door managed hosting aan te bieden,
die perfect aan de situatie aangepast is. Daarbij geniet ROOV van
robuuste infrastructuur, maar met eenvoudige oplossingen. En
de strenge SLA's met hoge uptime-waarborgen bezorgen hen de
nodige gemoedsrust.

Managed Kubernetes: perfect schaalbaar
zonder technische zorgen

Focus op de ontwikkeling van de app dankzij
managed hosting

Focus op jouw app ontwikkelingDe verdere ontwikkeling van
de app staat centraal voor het hele ROOV-team. Om geen tijd
te moeten spenderen aan de juiste configuratie van de hosting
infrastructuur voor de app, werd besloten om in zee te gaan met

Schaalbare Kubernetes managed hostingWanneer een klant
bij Combell kiest voor managed hosting zullen de IT-experts
van Combell uitvoerig de werking van de app bespreken, de
toekomstplannen beschouwen, om samen te beslissen welke
hosting-oplossing het beste geschikt is voor deze specifieke
vereisten. Voor ROOV werd gekozen voor managed Kubernetes
hosting. Kubernetes is immers een erg schaalbare oplossing,
waarbij met 'containers' gewerkt wordt. Wordt de hosting
uitgebreid, dan wordt niet gekozen voor grotere, zwaardere
servers, maar gewoon méér servers. Wat flexibiliteit en snelheid
bevordert. (Lees meer: Wat is Kubernetes en waarom is het zo
interessant? ).

Combell. "Combell biedt ons een managed hosting solution
aan, wat ervoor zorgt dat ons ontwikkelingsteam niet met de
hosting bezig moet zijn, en zich volledig op de development
kan focussen", bevestigt Kevin De Wolf.
Het snel groeiend aantal gebruiker brengt ook met zich mee dat
de infrastructuur waarop de app gehost wordt, en de opslagruimte voor de gegevens van de gebruikers mee moeten evolueren. Zonder ook maar een millimeter af te wijken van de hoge
vereisten aan veiligheid en privacy. De data moeten ook continue
beschikbaar zijn. Dat vereist een robuuste infrastructuur.

NetApp performante opslagruimteVoor het beheer van de
opslagruimte kozen de Combell IT-experts de high performance
opslag van NetApp uit. Die technologie werkt immers met redundante controllers, wat betekent dat er nooit enige hinder kan

Maar hoe weet je als start-up welke hosting te kiezen? Combell
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ontstaan wanneer er één controller zou uitvallen. Net zoals het
voor ROOV belangrijk is dat het een betrouwbare hosting-partner kiest, kiest ook Combell zijn storage-partners met zorg. En
NetApp biedt nu eenmaal kwalitatieve hardware die volledig
redundant opgebouwd is.

Wesley onderstreept nogmaals het belang van de Belgische
locatie van de Combell-servers. "Wij hosten de managed oplossing van ROOV volledig in onze Belgische state-of-the art datacenters, die op alle mogelijke manieren beveiligd zijn. Zo kunnen
wij de security en privacy van de data van de ROOV-gebruikers te
allen tijde garanderen".

Wesley Hof, CTO bij Combell, legt uit waarom deze managed
hosting combinatie de ideale oplossing is in dit specifieke geval.
"Voor snel groeiende klanten als ROOV is het belangrijk dat zij
op een snelle en flexibele manier kunnen opschalen. Via onze
managed kubernetes oplossing in combinatie met NetApp
storage maken we dit mogelijk". Een erg schaalbare, maar
daarom niet zo eenvoudig te configureren infrastructuur. Maar
daar hoeft de klant zich niet om te bekommeren - de IT-experts
van Combell weten wat ze doen, en configureren de perfecte
omgeving voor een optimale werking van de app. "De klant moet
zich helemaal geen zorgen maken over de complexiteit van de
achterliggende infrastructuur. Zo kan hij zich verder focussen op
de ontwikkeling van zijn applicatie, op zijn core business."

Combell is er voor elke applicatiebouwer

Heeft jouw app, net als ROOV, hoge vereisten op het gebied van
privacy en schaalbaarheid? Of stelt je app andere specifieke
eisen aan hosting? Combell is er voor elke applicatiebouwer.
Onze experts denken met je mee en zoeken voor jou de beste
oplossing.
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