
 

 

Beste lezer, 
 
Hierbij ontvangt u alweer de laatste digitale Info Support nieuwsbrief van 2015. Graag brengen wij 
u op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen in onze organisatie. 

 

 

De dokter in je broekzak 

In samenwerking met Medicinfo, CZ en Innovattic heeft Info Support gezorgd voor een revolutie in 
de zorgwereld. In nog geen twee maanden tijd is voor CZdirect, de zorgverzekering van CZ voor 

mensen die hun zorg graag zelf regelen, een smartphone app ontwikkeld met een geheel nieuw 
concept. Met App de Dokter kunnen gebruikers in contact komen met een medisch deskundige, 
herhaalrecepten aanvragen en afspraken maken met hun huisarts, zonder te worden gestoord 

door wachtrijen en gezette beltijden. 
Lees meer hierover op onze website 

 

 

 

  

 

2e Data Science eXperience groot succes 

Zaterdag 28 november vond in onze seminar ruimte op het Info 
Support hoofdkantoor in Veenendaal voor de tweede keer de 
Data Science eXperience plaats. Ruim 60 deelnemers van 
allerlei bedrijven ervaarden op deze dag wat data science is en 
wat het voor hun eigen organisatie zou kunnen betekenen. 

De dag bestond uit drie theoriedelen: een introductie op R, 
voorspellende analyses en data visualisatie. Ieder deel werd 
gevolgd door het echt ervaren van data science door het doen 
van oefeningen. 

Lees meer hierover op de blog van Hans Geurtsen 

  

 

Docker in de praktijk, een kijkje achter de schermen bij Translink 

Translink is de organisatie achter de OV-chipkaart. Wekelijks verwerkt Translink 45 miljoen 

transacties en er zijn 14,4 miljoen actieve OV-chipkaarten (bron: translink.nl). 
De wens van Translink was om het systeem achter de website (www.ov-chipkaart.nl) en de 
mobiele applicaties te vernieuwen. De speerpunten bij dit project waren een toekomstvaste 
architectuur neerzetten, een sterk verkorte time-to-market realiseren en het oude M5 vervangen 
om zodoende de web redactie in staat te stellen om makkelijker en sneller wijzigingen te kunnen 
doorvoeren.  
Lees hier het volledige artikel dat geplaatst is in Java Magazine 5-2015 

 

 

Info Support lanceert oplossing voor data-uitwisseling 
woningcorporaties 

Voor het digitaliseren van processen bij woningcorporaties introduceert Info Support een nieuwe 
oplossing. De “Datarotonde” maakt gegevensuitwisseling mogelijk en zowel binnen als buiten het 

corporatiedomein beheersbaar en schaalbaar. De oplossing maakt gebruik van 
standaardaansluitingen, waardoor de processen die gebruik maken van externe applicaties binnen 
de juiste kwaliteitseisen kunnen worden gedigitaliseerd en gemonitord. 
Lees meer hierover op onze website 

 

 

http://c.ss4.infosupport.com/sendlink.asp?HitID=0&StID=5630&SID=4&NID=504400&EmID=37318775&Link=aHR0cDovL3d3dy5pbmZvc3VwcG9ydC5jb20vZGUtZG9rdGVyLWluLWplLWJyb2VremFrLw%3D%3D
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http://c.ss4.infosupport.com/sendlink.asp?HitID=0&StID=5630&SID=4&NID=504400&EmID=37318775&Link=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5mb3N1cHBvcnQuY29tL2luZm8tc3VwcG9ydC1sYW5jZWVydC1vcGxvc3Npbmctdm9vci1kYXRhLXVpdHdpc3NlbGluZy13b25pbmdjb3Jwb3JhdGllcy8%3D
http://c.ss4.infosupport.com/sendlink.asp?HitID=0&StID=5630&SID=4&NID=504400&EmID=37318775&Link=aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS8xLTlKZFdQS1UyRQ%3D%3D


 

  

 

Klantenmailing november 

Info Support stuurt ongeveer eens per kwartaal een nieuwsbrief 
op papier naar klanten en geïnteresseerden, met hierin het 
laatste nieuws vanuit de organisatie en interessante IT-

artikelen. 
 
De nieuwsbrief van november bevat de volgende onderwerpen: 
De voice of Innovation, Innovations magazine, Vijf inspirerende 

quotes over innovatie en Innovatie in de zorg. 
Lees hier deze nieuwsbrief 

  

 

Een op maat gemaakt pensioenadministratiesysteem ontwikkeld 

BeFrank, Info Support en SIG (Software Improvement Group) ontwikkelden samen een op maat 
gemaakt pensioenadministratiesysteem. De software onderstreept het onderscheidend vermogen 
van BeFrank en ondersteunt de businessdoelstellingen van de eerste premiepensioeninstelling van 

Nederland. 
Lees de volledige referentie op onze website 

 

 

Info Support start met Specflow-cursussen 

Info Support is gestart met cursussen in Specflow, de open source-tool voor .NET-
softwareontwikkelaars. De IT-dienstverlener gebruikt hiervoor de cursusmaterialen van TechTalk 
en heeft een unieke samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Oostenrijkse 
softwareontwikkelaar. 
Lees meer hierover op onze website 

 

 

Innovatie in zorg vraagt om lef en denkomslag 

Hoewel de mogelijkheden van nieuwe technologie binnen de zorgsector veelbelovend zijn, laat de 
adoptie lang op zich wachten. Zonde, want er valt veel winst te behalen en zeker in de zorg is dat 

geen overbodige luxe met de toenemende vraag en het dreigend tekort aan personeel. 
Redenen dat de innovatie niet van de grond komt? Meestal zijn de mogelijkheden simpelweg té 
groot en is de ict-omgeving van de vaak grote instellingen complex. In kleine stappen innoveren 
en oude denkpatronen loslaten, biedt uitkomst. 

Lees hier het hele artikel, geschreven door Info Supporter Ivo Diepstraten. 
 

 

 

  

 

Kennisdeling via YouTube 

Elke woensdagavond wordt bij Info Support een 'ISKA’ 
georganiseerd, een Info Support Kennis Avond waarbij Info 
Supporters samenkomen om kennis te delen. Deze lezingen 
worden gefilmd en zijn beschikbaar via ons Youtube kanaal. 

 
De nieuwste video's:  

 React Native - learn once write anywhere! 

 Dive into NoSQL with Azure   

 Bestuur je Raspberry PI met Scala  

 Real-time dataverwerking voor de LOFAR radio 
telescoop 

  

 

 

 
 

 
 

 
  

   

  

 

http://c.ss4.infosupport.com/sendlink.asp?HitID=0&StID=5630&SID=4&NID=504400&EmID=37318775&Link=aHR0cHM6Ly9ibG9ncy5pbmZvc3VwcG9ydC5jb20vbWVkaWEtbGlicmFyeS9uaWV1d3NicmllZi1ub3ZlbWJlci0yMDE1Lw%3D%3D
http://c.ss4.infosupport.com/sendlink.asp?HitID=0&StID=5630&SID=4&NID=504400&EmID=37318775&Link=aHR0cDovL2Jsb2dzLmluZm9zdXBwb3J0LmNvbS9tZWRpYS1saWJyYXJ5L2tsYW50cmVmZXJlbnRpZS1iZWZyYW5rLw%3D%3D
http://c.ss4.infosupport.com/sendlink.asp?HitID=0&StID=5630&SID=4&NID=504400&EmID=37318775&Link=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5mb3N1cHBvcnQuY29tL2luZm8tc3VwcG9ydC1zdGFydC1tZXQtc3BlY2Zsb3ctY3Vyc3Vzc2VuLw%3D%3D
http://c.ss4.infosupport.com/sendlink.asp?HitID=0&StID=5630&SID=4&NID=504400&EmID=37318775&Link=aHR0cHM6Ly93d3cuY29tcHV0YWJsZS5ubC9hcnRpa2VsL29waW5pZS96b3JnLzU2MTY0MTEvMTI3NjkyOS9pbm5vdmF0aWUtaW4tem9yZy12cmFhZ3Qtb20tbGVmLWVuLWRlbmtvbXNsYWcuaHRtbCNpeHp6M255QVQzUHdM
http://c.ss4.infosupport.com/sendlink.asp?HitID=0&StID=5630&SID=4&NID=504400&EmID=37318775&Link=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vdXNlci9JbmZvU3VwcG9ydGZpbG1zL3ZpZGVvcw%3D%3D
http://c.ss4.infosupport.com/sendlink.asp?HitID=0&StID=5630&SID=4&NID=504400&EmID=37318775&Link=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g%2Fdj1KZ01qNXJ3Um8xTQ%3D%3D
http://c.ss4.infosupport.com/sendlink.asp?HitID=0&StID=5630&SID=4&NID=504400&EmID=37318775&Link=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g%2Fdj1TM3o1eG5VSG8tUQ%3D%3D
http://c.ss4.infosupport.com/sendlink.asp?HitID=0&StID=5630&SID=4&NID=504400&EmID=37318775&Link=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g%2Fdj1JSXJiNkhSaXVUUQ%3D%3D
http://c.ss4.infosupport.com/sendlink.asp?HitID=0&StID=5630&SID=4&NID=504400&EmID=37318775&Link=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g%2Fdj1EanBPaFBXbGstNA%3D%3D
http://c.ss4.infosupport.com/sendlink.asp?HitID=0&StID=5630&SID=4&NID=504400&EmID=37318775&Link=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g%2Fdj1EanBPaFBXbGstNA%3D%3D
http://c.ss4.infosupport.com/sendlink.asp?HitID=0&StID=5630&SID=4&NID=504400&EmID=37318775&Link=aHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS91c2VyL0luZm9TdXBwb3J0ZmlsbXM%3D
http://c.ss4.infosupport.com/sendlink.asp?HitID=0&StID=5630&SID=4&NID=504400&EmID=37318775&Link=aHR0cDovL3d3dy5saW5rZWRpbi5jb20vY29tcGFueS9pbmZvLXN1cHBvcnQ%3D
http://c.ss4.infosupport.com/sendlink.asp?HitID=0&StID=5630&SID=4&NID=504400&EmID=37318775&Link=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0luZm9TdXBwb3J0QlY%3D
http://c.ss4.infosupport.com/sendlink.asp?HitID=0&StID=5630&SID=4&NID=504400&EmID=37318775&Link=aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9pbmZvc3VwcG9ydGJ2

