Beste lezer,
Hierbij ontvangt u de digitale Info Support nieuwsbrief van februari, waarmee wij u graag op de
hoogte houden van het laatste nieuws en ontwikkelingen in onze organisatie.

Kiezen en investeren in kwaliteit is cruciaal voor lage TCO
Marktwerking, veranderende wetgeving en nieuwe technologische mogelijkheden stellen steeds
nieuwe eisen aan applicaties. Tijdens de gehele applicatielevensduur dient hier rekening mee te
worden gehouden. Deze veranderingen moeten worden doorgevoerd om de applicatie up-to-date
en beheersbaar te houden, waarmee de levensduur van de applicatie kan worden verlengd.
Lees het hele artikel van Oscar Lubbers op ictmagazine.nl.

Enterprise Architectuur Services
Het belang van een passende IT-architectuur wordt nog te vaak
onderschat door het management. Met als gevolg
suboptimalisatie tussen de bedrijfsdoelen en IT middelen. Info
Support Architecture Services helpt u het belang en de
noodzaak van enterprise architectuur te borgen. Wij zorgen dat
uw architecten stevig in het zadel zitten. Met business-, domeinen solution architecten helpen we u de verbinding tussen
bedrijfsdoelen en IT zichtbaar en succesvol te maken.
Lees meer over de mogelijkheden op onze website.

Info Support sluit zich aan als partner van DataStax
Info Support heeft een partnerschap gesloten met DataStax voor Cassandra, een open source
database management-oplossing. Professionals van Info Support kunnen dankzij het partnerschap
deelnemen aan het uitgebreide trainingsprogramma om de kennis over de open source-applicatie
uit te breiden en voortdurend op peil te houden. De database management-oplossing wordt door
Info Support met name toegepast binnen organisaties die met grote hoeveelheden data te maken
hebben. Cassandra biedt die klanten een schaalbare en betrouwbare oplossing om de data te
stroomlijnen en te beheren. De open source NoSQL-database is ontwikkeld voor cloud- en big
data-applicaties.
Lees meer over het partnership op onze website.

Haal IT weg uit het left-brainer-hoekje
De linker hersenhelft is ‘analytisch, lineair, strategisch,
praktisch, realistisch, rationeel’. Rechts, daarentegen, is
‘creatief, intuïtief, gevoelig, passievol en kunstzinnig.’ Onze
klassieke opvattingen over de linker- en rechterhelft-indeling
worden nergens zo duidelijk als in de afbeelding bij dit blog, een

plaatje uit een (overigens wel mooie) Mercedes Benzadvertentie. De meeste IT’ers zullen zich eerder thuis voelen bij
het linkerdeel van het plaatje: het oogt zelfs als een script. De
rechterzijde doet toch een beetje denken aan een reclame voor
creatieve Adobe-software. En ja: analytisch, rationeel, lineair;
dat zal de meeste developers niet heel vreemd in de oren
klinken.
Lees het gehele artikel van Henk van der Pol op onze website.

Waarom is een data scientist nodig?
Volgens Wil van der Aalst, hoogleraar Information Systems aan de Technische Universiteit
Eindhoven, produceren we tegenwoordig iedere tien minuten net zoveel data als in de gehele
periode van de prehistorie tot aan 2003. Het verzamelen van data gaat door nieuwe technologieën
behoorlijk eenvoudig, maar het wordt voor bedrijven steeds lastiger om in deze verzamelde data
waardevolle informatie te vinden. Om de toenemende hoeveelheid data werkelijk te benutten, is
een goede en slimme analyse van de data nodig. Het uitvoeren van zo’n analyse is een vak apart
en vraagt om expertise. Een data scientist biedt hier uitkomst. Maar waarom zou ieder bedrijf een
data scientist moeten aanstellen?
Hans Geurtsen schreef een artikel over dit onderwerp, dat in zijn geheel op onze website te lezen
is.

ISKA video: Mobile Testing
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 is die van Youp Hulsebos over Mobile Testing.

Recente blogposts
Info Supporters zijn behoorlijk actief op het Info Support blog. Er wordt over diverse technische en
businessgerelateerde onderwerpen geschreven. De meest recente blogonderwerpen zijn:






Internet of (Lego) Trains part 2
LAC2014: Architectuur voor Smart Societies
EditorConfig; Share your editor settings
Showing Work Item ID’s on TFS Web Access boards

Lees deze en meer blogs op blogs.infosupport.com.

