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

Info Support realiseert geautomatiseerde uitwisseling via
Gemeentelijk Gegevensknooppunt
In het kader van de Wet WMO heeft Info Support als eerste leverancier de aansluiting op het
Gemeentelijke Gegevensknooppunt (GGK) gerealiseerd. Deze aansluiting maakt geautomatiseerde
gegevensuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders mogelijk. De gemeente Nuth maakt
gebruik van c2GO voor de uitvoering van de WMO en Jeugdzorg. Met de aansluiting van de
Limburgse gemeente is het ook de eerste keer dat er in het sociale domein via het GGK
geautomatiseerde communicatie tussen aanbieders en leveranciers wordt toegepast.
Het volledige artikel is te lezen op onze website

Info Support introduceert onafhankelijke
koppeling van ESB-platformen
Info Support introduceert leverancier-onafhankelijke
koppelingen voor Enterprise Service Bus (ESB)-platformen.
Dankzij deze koppelingen kunnen woningcorporaties gegevens
automatisch uitwisselen tussen verschillende softwareoplossingen, zowel binnen de corporatie als tussen
ketenpartners buiten het corporatie-domein. Deze koppelingen,
gebaseerd op de VERA-standaard, zijn onderdeel van de
Corporatie Service Bus (CSB) van Info Support, maar kunnen
nu ook toegepast worden op andere ESB-platformen.
Meer over dit onderwerp is te vonden op onze website

RDW verbetert software met ontwikkelstraat van Info Support
De RDW (voormalige Rijksdienst Wegverkeer) gaat zijn eigen software op vijf belangrijke punten
verbeteren. De instelling heeft het advies van ICT-dienstverlener Info Support ingewonnen om
deze verbeteringen te realiseren.
De RDW schreef een aanbesteding uit voor een ICT-partij die kon helpen om:







De productiviteit van de software te verbeteren
De kwaliteit te verbeteren
De oplossingen meer marktconform te maken
Te zorgen voor een duurzame ontwikkeling
De efficiëntie van het ontwikkelproces te verbeteren

“Info Support heeft laten zien dat ze veel ervaring heeft met dit soort trajecten”, aldus Wiebe
Wiersema, Architect bij RDW. “Tijdens het aanbestedingsproces bleek dat Info Support op al deze
gebieden verbeteringen heeft gerealiseerd voor verschillende klanten.”
Lees het volledige artikel op onze website

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






Why I can’t retry a release or restart a stage in Release Management
AppStore Tips & Tricks
The Empire strikes back this summer …
Writing your own Robocopy-over-HTTP Cmdlet

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

