
Voor de J-Fall 2013 van de Nederlandse Java User Group 
(NLJUG) ontwikkelde Info Support een EventApp voor 
zowel Android- als iOS-smartphones. De hybride ontwik-
kelmethode en de geautomatiseerde test zorgden 
voor een korte ontwikkelperiode en een op honderden 
toestellen geteste app. “Hij deed precies wat hij 
moest doen, en we bereikten vrijwel alle smartphone-
gebruikers,” vertelt een tevreden Ramon Wieleman van 
NLJUG.

J-Fall 2013
Ramon is community manager van de NLJUG, onder 
wiens verantwoordelijkheid bijvoorbeeld ook het Java 
Magazine valt. De 3.700 leden van de NLJUG zijn onder 
meer software-ontwikkelaars, architecten en 
ontwikkelaars op het gebied van Java-technologie. 
Daarnaast zijn er zo’n 50 business partners met de 
NLJUG verbonden – “Info Support is een voorbeeld 
van zo’n partner met een zeer actieve inbreng,” vertelt 
Ramon.
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HYBRIDE METHODE MAAKT ONTWIKKELEN VOOR MEERDERE MOBIELE 
PLATFORMS IN ÉÉN KEER MOGELIJK 

NLJUG VERRIJKT J-FALL 2013 
MET EVENTAPP VAN INFO SUPPORT

De markt voor smartphones wordt wat besturingssystemen betreft gedomineerd door Apple iOS en 
Google Android. Organisaties staan dan ook voor de vraag: een app voor één platform, of twee of meer 
apps voor verschillende platformen – en bij dat laatste een langere doorlooptijd en hogere kosten? 
Info Support toont aan dat wel degelijk in korte tijd voor verschillende platformen tegelijk kan worden 
ontwikkeld.

Ramon Wieleman, Community manager bij NLJUG

“Voor de J-Fall 2013, ons najaars-event, wilden we 
een mobiele EventApp inzetten om de deelnemers te 
ondersteunen bij het kiezen van sessies die zij konden 
bijwonen. Info Support gaf aan ons graag te helpen.” In 
het traject daarna nam Info Support de NLJUG de zorg 
rond de EventApp uit handen. Ramon zegt: “Ze hadden 
de ontwikkeling volledig onder controle, we hadden er 
weinig omkijken naar.”

De EventApp moest van de verschillende sessies de 
locaties aangeven, details over de sprekers bevatten 
en toegang bieden tot het presentatiemateriaal. Ook 
het becommentariëren van sessies moest mogelijk 
zijn – “met deze informatie kunnen we bekijken of een 
bepaalde spreker ook geschikt is voor een toekomstige 
sessie en waar de eventuele verbeterpunten liggen,” legt 
Ramon uit.

“INFO SUPPORT WIL VANUIT DE INHOUD 
BIJDRAGEN AAN DE ‘COMMUNITY”
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Geautomatiseerd testen
Het is vrijwel onmogelijk een nieuwe app op alle typen 
smartphones te testen. Info Support heeft echter 
exclusief toegang tot Xamarin’s Test Cloud-oplossing. 
Met geautomatiseerde testscripts kan een app worden 
geüpload, waarna deze op honderden apparaten en 
bij verschillende schermresoluties kan worden getest. 
Hierbij maakt Info Support gebruik van het Calabash 
Framework voor geautomatiseerd testen van mobiele 
apps.

De manier van ontwikkelen van de EventApp is een goed 
voorbeeld van het met beperkte middelen leveren van 
kwalitatief hoogwaardige producten. Door het herge-
bruik van code en de manier van testen “konden ze in 
korte tijd een prima app opleveren voor verschillende 
platformen,” stelt Ramon.

Een echte partner
“Wij zijn als NLJUG heel blij met onze EventApp,” zegt 
Ramon. “Ook voor onze toekomstige events zouden we 
er graag gebruik van maken, met wat aanvullingen zoals 
die naar voren kwamen uit de enquête die onder de J-Fall 
2013-deelnemers is gehouden.” Daaruit bleek dat ook zij 
heel tevreden waren met de app. “De fundering is gelegd, 
de uitbouw van het huis kan beginnen.”

Wat betreft de ontwikkeling was het voor de NLJUG 
belangrijk dat Info Support zich tijdens de ontwikkeling 
van de EventApp echt als partner opstelde – “maar we 
hadden niet anders verwacht,” aldus Ramon. Als NLJUG-
partner heeft Info Support bewezen dat het vanuit de 
inhoud wil bijdragen aan de ‘community’. En dat past 
dan weer volledig in zijn cultuur waarin kennisover-
dracht een centrale plaats inneemt.

C# én .Net
In de app-wereld wordt veelal gebouwd voor Java óf 
iOS. Met andere woorden, om verschillende platformen 
te bedienen moet een app verschillende keren worden 
ontwikkeld. Omdat Info Support kiest voor een hybride 
aanpak, waarbij tot wel 80 procent van de code wordt 
hergebruikt, kan een app in korte tijd voor meer 
platformen tegelijk worden ontwikkeld.

Met behulp van C# en .Net/Mono en gebruikmakend 
van Xamarin’s Mono Touch en Mono for Android ontwik-
kelde Info Support de door NLJUG gewenste EventApp 
voor zowel iOS als Android – “en daarmee heb je toch al 
gauw de overgrote meerderheid van de smartphones te 
pakken,” aldus Ramon.

Bring Your Own Device
Het deel van de code dat in de hybride aanpak van 
Info Support niet wordt hergebruikt, bevat de gebrui-
kersinterface. Dat deel van de code kan daardoor goed 
worden afgestemd op het specifi eke platform. Dit heeft 
weer  voordelen in het kader van BYOD: Bring Your Own 
Device. Mensen kunnen hun eigen, vertrouwde toestel 
gebruiken en toch optimaal profi teren van dezelfde 
functionaliteit.

Tijdens J-Fall 2013 kwamen zo’n 1.000 Java-specialisten 
samen en daarmee was er een grote diversiteit aan 
smartphones in het publiek. Het was dan ook belangrijk 
dat de EventApp op zoveel mogelijk toestellen was 
getest voordat deze in de app-stores werd opgenomen.

“MET DE HYBRIDE AANPAK VAN INFO SUPPORT 
KAN TOT WEL 80 PROCENT VAN DE CODE 
WORDEN HERGEBRUIKT.”


