
Mobiele apparaten zijn niet meer weg te denken uit het hedendaagse leven. Daar waar verschillende 
aanbieders, platforms en versies door en naast elkaar bestaan, is het de kunst mobiele applicaties te 
ontwikkelen die recht doen aan de specifieke apparaten, zonder voor elk type volledig eigen applicaties 
te moeten schrijven.

Een hybride aanpak, waarin het grootste deel van 
de code wordt hergebruikt, is het antwoord van Info 
Support om de diversiteit tegemoet te treden. Hiermee 
dalen ontwikkeltijd en ‑kosten. En u grijpt de kansen die 
de B2C‑markt biedt.

Een diverse markt met grote kansen
De markt voor mobiele apparaten (tablets, smart 
phones) en platforms (Apple iOS, Google Android, 
Windows Phone) is zeer dynamisch. Tegelijkertijd is zij 
zeer divers: elke leverancier heeft zijn eigen platform en, 
vooral op het gebied van smartphones, verschillende 
versies van het besturingssysteem, verschillende typen 
en specificaties.

Aan de andere kant, de apparaten hebben steeds meer 
‘aan boord’, zoals GPS, kompas en gyroscoop. Hierdoor 
kan binnen de markt voor business‑to‑consumer (B2C) 
de communicatie veel gerichter en doeltreffender 

worden vormgegeven met een veelheid aan mogelijk‑
heden voor online transacties. Ter aanvulling op bedrijfs‑
applicaties en backofficesystemen zijn er eveneens 
vele mogelijkheden; denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
aanmelden voor een evenement of de urenregistratie.

Emotionele waarde
Meer dan bij de traditionele PC het geval is, blijken 
mobiele apparaten voor de eigenaar / gebruiker een 
bepaalde ‘emotionele waarde’ te vertegenwoordigen. 
Medewerkers gebruiken steeds vaker hun eigen tablet 
en smartphone voor zakelijke activiteiten. Hierdoor 
neemt hun productiviteit toe, want zij werken immers 
met apparaten waarbij zij zich prettig en vertrouwd 
voelen.

Uw uitdaging
Een dynamische en versnipperde markt voor mobiele 
apparatuur, gebruikers die gehecht zijn aan hun eigen 
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waarom info support? 
 
De dienstverlening van Info Support rond de ontwikkeling van mobiele applicaties 
biedt aantoonbare voordelen
•	 Wij zijn erkend expert op het gebied van Microsoft .Net en Java.
•	 Wij bieden een totaalpakket bestaande uit ontwikkeling, beheer, hosting en 

training.
•	 Met onze eigen Endeavour‑ontwikkelstraat bieden we nog betere performance.
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apparaten en een B2C‑markt die veel kansen biedt – zie 
hier uw uitdaging een goede strategie te hebben om 
mobiele applicaties te ontwikkelen voor alle platforms 
en apparaten.

U kunt uw applicaties generiek laten ontwikkelen of voor 
elke combinatie van platform en apparaat. De deskun‑
digheid en ervaring van Info Support staan garant voor 
uitstekende applicaties. Maar, in het eerste geval wordt 
te weinig recht gedaan aan de individuele gebruikser‑
varing, in het tweede geval moet dezelfde applicatie 
meerdere malen worden ontwikkeld. In beide gevallen 
mist u marktkansen.

Hybride aanpak
Om wel volledig aan de uitdaging tegemoet te komen 
bieden wij een hybride oplossing, waarin het beste van 
twee werelden in één aanpak is verenigd.
In onze hybride aanpak, die uitgaat van een gedegen 
softwareontwerp, is 65‑70% van de code generiek op 
elk platform te gebruiken (shared code); 30‑35% van de 
code is specifiek en vooral gericht op de beleving van 
het apparaat. Deze percentages zijn gebaseerd op onze 
ervaring, want, hoewel de markt voor mobiele  
applicaties nog jong is, hebben wij hier al ruimschoots 
onze sporen verdiend.

Voordelen hybride aanpak bij ontwikkeling van mobiele 
applicaties
•	   Bij zo’n 65‑70% shared code kan een applicatie voor 

drie platforms worden ontwikkeld tegen de prijs en 
in de tijd van anderhalf. U bespaart minimaal 50% 
op ontwikkeltijd en kosten.

•	 Er hoeft minder tijd te worden besteed aan de 
beveiliging en testprogramma’s dan in het geval van 
een aparte applicatie voor elk platform afzonderlijk. 
Ook de onderhoudskosten zijn lager.

•	 De 30‑35% specifieke code zorgt er onder andere 
voor dat de gebruikersinterface voor elk platform 
maximaal aansluit bij de gebruikerservaring.

•	 Door voor de shared code gebruik te maken van .Net 
en C# als programmeertaal profiteert u maximaal 
van al aanwezige kennis en kunde met betrekking 
tot deze ontwikkelplatforms en de inherent sterke 
punten ervan.


