Top Employer ICT Nederland 2016
Info Support is voor de 18 keer op rij door het Top Employers
Institute uitgeroepen tot Top Employer ICT Nederland. Het Top
Employers Institute beoordeelt alle kritieke aspecten van de
Human Resources-omgeving.
Lees hier meer over deze certificering

Docker voor ontwikkelaars!
Docker is een platform dat ontwikkelaars en beheerders in staat stelt om applicaties te verpakken
in een container. Het gebruik van een container helpt je te garanderen dat de applicatie hetzelfde
gedrag vertoond in productie, als op test-, acceptatie- en andere omgevingen.
Info Support biedt nu een nieuwe eendaagse training voor dit platform. Docker voor ontwikkelaars
biedt een eerste kennismaking met Docker. Je leert in deze cursus hoe je je eigen applicaties in
een container kunt verpakken. Je leert hoe je het maken van een container kunt automatiseren en
hoe om te gaan met een registry voor de distributie. Het opbouwen van complexere applicaties
met Docker-compose komt ook aan bod.
Lees meer en schrijf je nu in, er zijn nog plaatsen beschikbaar
voor de training op 31 maart in Veenendaal!

Machine Learning is al lang geen ‘black box’ meer
Ontdek de mogelijkheden, lees het whitepaper via https://blogs.infosupport.com/medialibrary/whitepaper-machine-learning/

Recente blogposts









SQL Server 2016 release komt dichterbij
dotnetFlix: Software Architecture at Spotify with Niklas Gustavsson
dotnetFlix: Octopus Deploy
Building, deploying and testing an ASP.NET Core application in a Docker container on
Linux using the TFS2015 task-based build system
Web Apps Authentication and Authorization
TFS2015 build tasks: The wildcard format explained
Data Discovery Channel
Magic Quadrant voor BI en Analytics Platforms

Lees deze en nog veel meer blogposts via blogs.infosupport.com

Kennisdeling via YouTube
Elke woensdagavond verzorgt het Info Support Kenniscentrum
de Info Support Kennis Avonden. Daarin houden collega's
lezingen over actuele ontwikkelingen met betrekking tot ITproducten en -technologieën. Deze lezingen worden gefilmd en
zijn beschikbaar via ons Youtube kanaal. Bekijk de laatste
afleveringen:
20-1-2016 - Devoxx 2015 Redelivery
03-2-2016 - Specflow Meetup - Getting Started
10-2-2016 - Angular Connect 2015 Redelivery

Ontmoet Info Support op de volgende evenementen
18 maart 2016

30 maart 2016

15 april 2016

M@sterDev

Microsoft Build
Conference

Studenttrack Web-Scale
Architecture

