
 

 

Hierbij ontvangt u de e-nieuwsbrief van oktober waarmee wij u graag op de hoogte houden van 
het nieuws vanuit onze organisatie. 

 

 

Woningcorporaties missen actuele data 

Woningcorporaties hebben een grote behoefte aan actuele informatie, maar beschikken daar vaak 
niet over. Dat blijkt uit een onderzoek van CorporatieNL in opdracht van Info Support onder 170 

leidinggevenden in de sector. Twee op de drie ondervraagden hecht grote waarde aan actualiteit 
van gegevens die beschikbaar zijn in de organisatie. In de praktijk blijkt echter dat slechts 30 
procent van alle beslissingen wordt genomen op basis van informatie die minder dan een week 
oud is. 
Lees meer... 

 

 

Google Application Services 

Dit artikel van Info Supporters Johan Horstman en Peter van ‘t Hof gaat over hoe ogenschijnlijk 

losstaande en wellicht onbekende application services van Google eenvoudig en snel gebundeld 
kunnen worden tot een app die het consumentenvertrouwen in Nederland op social media meet, 

registreert en visualiseert. Het artikel verscheen in Java Magazine 4 2014. 
Download het hele artikel om meer te weten te komen. 

 

 

Mobile Healthcare congres 

Info Support heeft op 9 oktober jl. deelgenomen aan het Mobile 
Healthcare congres in Figi te Zeist. Tijdens het congres hebben 
we een aantal live demo's van onze oplossingen getoond, 

waaronder Client360, de Argus App, c2Wmo en Screenconsult. 
Het avondprogramma bestond uit een bestuursdiner met een 
aantal round-tables waar Info Support co-host van was. 
Lees meer over onze mobiele oplossingen in de zorg. 

 

  

  

 

Cloud en Azure Connect() Event op 12 november bij Info Suport 

Op woensdag 12 november organiseert Microsoft het Connect() event rond Visual Studio en Azure 
in New York. Tijdens Connect() zal worden ingegaan op de Microsoft mobile en cloud application 

development strategie en zal een insiders’ preview worden gegeven van de komende releases van 
Visual Studio, .NET Framework en Microsoft Azure. 
Wie niet live aanwezig kan zijn in New York, hoeft niks te missen. Samen met dotNed, SDN, 
Wazug, VBCentral en Microsoft Nederland is het event ook via een live stream te volgen vanuit de 
conferentieruimte bij Info Support. 
Lees meer en schrijf u in...  
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Landelijk Architectuur Congres op 26 & 27 november 

Het thema dit jaar is "Architectuur in Actie". Info Support verzorgt weer verschillende sessies. 
Raimond Brookman van Info Support en Hidde Andriessen van KPMG op woensdag om 11.35 uur 
in zaal 4 de sessie: ‘Architectuur voor smart societies’. Om 14.50 uur wordt track 4d: ‘Fudura 
Single Source – architectuur van een schaalbaar cloud platform voor energie’, verzorgd door 
Sander Molenkamp van Info Support. En natuurlijk zijn we vertegenwoordigd met een stand! 
Bekijk het volledige programma en schrijf u in! 

 

 

  

 

Continuous Delivery Conferentie 

Info Support sponsort de eerste Continuous Delivery 
Conferentie. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om met korting 

aanwezig te zijn. En één van uw collega’s mag gratis met u 
mee! Met de kortingscode CDC14-IS100 ontvangt €100,- 
korting en betaalt u nog maar €295,- Het wordt een 

inspirerende dag met presentaties en workshops van 
(inter)nationale sprekers. Het centrale thema is: From 
continuous integration to continuous delivery. 
Lees meer en schrijf u in...  

  

 

ISKA Java 8 van sequentiële naar parallelle 

streams  

‘ISKA’ staat voor Info Support Kennis Avond, een vast 
evenement in Veenendaal waarbij Info Supporters samenkomen 

om kennis te delen. Deze lezingen worden gefilmd en zijn 
beschikbaar via ons Youtube kanaal.  
Java 8 biedt veel nieuwe functionaliteit aan o.a. de stream API. 

Deze API biedt de mogeljkheid om met lambda's gedrag door te 
spelen aan de stream functies.  
Bekijk hier de ISKA van 13 augustus over Java 8. 

 

  

  

 

Overige evenementen waar Info Support sponsor of spreker is: 

5 november J-Fall 
10-14 november Devoxx 
21-22 november M@sterdev 
4-5 december DockerCon Europe 2014 

Lees meer over deze evenementen…  
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Via dit netwerk mag alleen e-mail worden verzonden op basis van permissie. 
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Ervaart u deze e-mail als ongewenst, klik dan hier  
 

Verzonden aan gerlinde.bobeldijk@infosupport.com door e-nieuwsbrief@infosupport.com | Bekijk privacy 
beleid.  

 

  

 
Op dit e-mailbericht is de disclaimer van Info Support van toepassing, zie 

http://www.infosupport.com/disclaimer 
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