Hierbij ontvangt u de Info Support e-nieuwsbrief waarmee wij u graag op de hoogte
houden van het nieuws uit onze organisatie.

Continuous Delivery Game Info Support – kies nu een van de
tegenspelers!
Info Support werkt aan de ontwikkeling van een game, waarbij onze volgers op
Facebook invloed mogen uitoefenen op het eindresultaat. Meedoen? Kies nu één van
de personages van de game! Het karakter dat de meeste likes krijgt, krijgt een rol in
het verhaal. Het andere karakter valt af. Kijk op
www.facebook.com/continuousdeliverygame en stem mee! Op de hoogte blijven? Like
dan onze pagina om niets te missen!

Klaar voor 'andere' energie?
Zorg dat jouw ICT in kan spelen op nieuwe vormen van dienstverlening in de
energiemarkt: de systemen die betrokken zijn bij de opwekking en het transport van
energie worden steeds complexer en klanten vragen om andere vormen van
dienstverlening. Snel veranderende vormen ook, waar veel van de huidige ICTsystemen niet op toegerust zijn. De continuous delivery softwareontwikkelmethode
helpt u systemen snel aan te passen op de veranderende behoeften van uw klanten.
Lees meer...

Office 365 betekent zakendoen
Communicatie, samenwerking en beheer via de cloud. Office 365 biedt de toepassingen
die u al kent, altijd bijgewerkt en toegankelijk vanaf vrijwel elk apparaat. Bij Info
Support vanaf nu beschikbaar voor resellers.
Lees meer...

ISO-certificering geeft wel degelijk garantie
Binnen IT-servicemanagement of IT-beheer wordt veel
geëvalueerd. De beheerorganisatie moet immers zo efficiënt
en effectief mogelijk te werk gaan. Organisaties die hier geen
duidelijk proces voor hebben ingericht, willen nog wel eens op
basis van gevoel een besluit nemen, zonder dat ze die keuze
kunnen onderbouwen en weten of het een goede beslissing is.
Lees meer...

Woningcorporaties zien een Enterprise Service Bus als dé oplossing
om informatie te ontsluiten
De ontsluiting van informatie wordt door IT-verantwoordelijken van woningcorporaties
gezien als het belangrijkste vraagstuk op het gebied van IT. Ook (keten)integratie,
outsourcing en efficiënter werken worden genoemd als belangrijk topic. Dit blijkt uit
onderzoek in opdracht van Info Support, uitgevoerd door marktonderzoeksbureau
Right.
Lees meer...

Info Support goes Electric
Sinds kort heeft Info Support een eigen elektrische
laadinfrastructuur. Op de Kruisboog zijn er 4 oplaadpunten en op
de Smalle Zijde 2. Daarmee hebben we een gecontroleerde,
maar toch duidelijke stap gezet naar het mogelijk maken van
elektrisch rijden bij Info Support.
Lees meer...

