
 

Hierbij ontvangt u de Info Support e-nieuwsbrief waarmee wij u graag op de hoogte 

houden van het nieuws uit onze organisatie. 

 

Fudura en Info Support geven consument inzicht in 

energieverbruik 

Info Support heeft samen met Fudura, een dochteronderneming van netbeheerder  

Enexis, een portal ontwikkeld waardoor meetgegevens over energieverbruik  

beschikbaar zijn voor de consument. Met dit nieuwe platform kan Fudura klanten  

beter, sneller en goedkoper inzicht geven in het energieverbruik en de  

mogelijkheden die er zijn om de energiekosten te verlagen. 

 

Lees meer... 

 

Info Support begeleidt Rabobank International op de weg naar 

Continuous Delivery 

In een gesprek met Stephen Ley van de Rabobank wordt eens te meer duidelijk dat 

het hebben van een framework voor agile werken zonder de juiste tools niet leidt 

tot het beoogde resultaat. Door de inbreng van Info Support kreeg 'agile' een sterke 

impuls. En daarmee liggen Continuous Delivery en een vergrote slagkracht in het 

verschiet. 

 

Lees hier de hele referentie... 

 

Te weinig aandacht voor opstellen goede selectiecriteria IT-

pakketten woningcorporaties 

Info Support constateert dat woningcorporaties hulp kunnen gebruiken bij de 

selectie van IT-systemen voor hun organisatie. Woningcorporaties komen er vaak 

later in een traject achter dat bepaalde functionaliteit toch niet zo goed werkt als 

verwacht, of dat de integratie niet soepel verloopt. Tijdens het selectieproces is hier 

dan vaak te weinig aandacht voor geweest. 

 

Lees meer... 
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Info Support sluit partnerschap met Qlik 

Info Support gaat een samenwerking aan met Qlik voor haar 

platform QlikView, het zakelijke discovery-platform dat door 

de gebruiker gestuurde Business Intelligence biedt. Info 

Support zal vanuit haar BI-afdeling het QlikView-platform in 

gaan zetten voor met name data-discovery en data-analyse 

bij haar klanten. 

 

Lees meer... 

 

 

Info Support helpt KAS BANK bij ontwikkeling nieuw mobile 

dashboard 

In eerste instantie vroeg KAS BANK alleen advies aan Info Support. Het draaide  

erop uit dat Info Support KAS BANK hielp bij het bouwen van een nieuw dashboard  

waarmee institutionele beleggers hun beleggingsbeleid kunnen monitoren. 

 

Lees hier de hele referentie... 

 

De weg naar continuous delivery: het maken van 

onderhoudbare UI-testen met Microsoft CodedUI 

Continuous delivery staat voor een aanpak waarbij we er niet alleen naar streven 

iedere sprint de software af te hebben, maar deze software ook daadwerkelijk in 

productie te hebben gebracht. Hierbij is het van groot belang dat we de tijd die 

nodig is voor het testen van onze applicaties, significant weten te reduceren. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van het geautomatiseerd testen van applicaties. 

 

Lees meer... 

 

NLJUG verrijkt J-Fall 2013 met EventApp van 

Info Support 

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 ontwikkelmethode 

en de geautomatiseerde test zorgden voor een korte 

ontwikkelperiode en een op honderden toestellen geteste app. 

 

Lees meer... 
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Client360 maakt eHealth tot een integraal onderdeel van de GGZ 

Info Support en Code24 hebben hun krachten gebundeld in Client360. De twee 

partijen bieden met de propositie ‘Client360’ een geïntegreerde oplossing voor een 

succesvolle toepassing van eHealth binnen een behandeling voor de Geestelijke 

gezondheidszorg (GGZ). Met Client360 wordt alle aanwezige medische informatie op 

een integrale wijze beschikbaar gesteld aan zowel cliënt als behandelaar. 

 

Lees meer... 
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