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

Uw mening over onze website vinden wij belangrijk, vul
daarom de enquête in
Omdat wij gebruiksvriendelijkheid belangrijk vinden, vragen we u graag om uw
mening over onze huidige site. Dankzij die informatie weten we namelijk op
welke punten we het volgens u al goed doen, of waar u juist verbeterpunten
ziet. Dit kunnen wij vervolgens weer meenemen in het ontwerp van de nieuwe
website waar binnenkort mee wordt gestart. Het invullen van de enquête duurt
slechts 5 minuten en uiteraard is deelname volledig anoniem. Alvast hartelijk
dank voor uw hulp! Ga naar de enquête

Continuous Delivery The Game: speel nu al het eerste level
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd, werkt Info Support aan
de ontwikkeling van een game met ontwikkelaars in de hoofdrol. Het eerste
level is alvast als sneakpreview te spelen op www.continuousdeliverygame.nl.
Laat ons weten wat u ervan vindt!

Geef uw input voor 1 van de puzzels in de
game
Meedenken over de puzzels in de game? Voor één van de
levels zijn we nog op zoek naar vier puzzels met
oplopende moeilijkheidsgraad! Het gaat ons om puzzels
waarbij getallen moeten worden ontcijferd om een
toegangscode naar een volgend level te ontrafelen. Denk
aan: achterhalen welke waarde x heeft in een vraagstuk,
een programming loopje, een functie, de stelling van
pythagoras, iets met pi of priemgetallen.. Ideeën zijn welkom
op www.facebook.com/continuousdeliverygame. Like meteen onze pagina om
geen acties te missen!

eHealth omdat het eHealth is, is geen oplossing
eHealth, je kunt er als zorgmanager niet meer omheen. Op regelmatige basis
komen er onderzoeken voorbij die ingaan op deze innovatieve manier van zorg.
Men beoogt met de toepassing van eHealth kosten te kunnen besparen en een
zorgtraject efficiënter in te kunnen richten. Nu verzekeraars in toenemende
mate eisen dat behandelingen digitaal plaatsvinden, moeten zorgverleners om.
Maar eHealth toepassen omdat het moet, werkt dat wel? Is er wel een duidelijke
business case? Lees meer...

Hazelcast, een casestudy bij de Nederlandse Spoorwegen
In de IT krijgen we steeds vaker te maken met Big Data softwareoplossingen
met alle uitdagingen die daarbij komen kijken. Zowel Oracle, IBM en VMware
hebben producten die vaak kostbaar zijn en veelal niche markten targetten. Er
zijn echter ook soortgelijke producten van andere partijen uit de open source
wereld, waaronder Hazelcast.
Lees meer...
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