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

Info Support voor de 17e keer Top
Werkgever
Alweer voor de 17e keer op rij: ook in 2015 mag
Info Support zich Top Werkgever noemen! Een resultaat waar
we ontzettend trots op zijn. Een resultaat dat onze
medewerkers bevestigt in hun keuze voor Info Support. Maar
ook een resultaat dat goed is voor onze opdrachtgevers. Het
Top Werkgever certificaat wordt namelijk afgegeven op basis
van een aantal criteria. Criteria die belangrijk zijn voor onze
medewerkers maar die ook bijdragen aan de resultaten van hun
werk. En dat werk doen ze voor onze opdrachtgevers.
Lees meer over dit onderwerp op onze website.

Info Support is Test Cloud Partner van Xamarin
Info Support mag zich Test Cloud Partner noemen van Xamarin. Developers van Info Support
kunnen hierdoor apps die op het Xamarin-platform worden ontwikkeld geautomatiseerd in de
cloud testen op honderden soorten mobiele devices. Wereldwijd zijn er slechts twaalf Xamarinpartners met deze status.
Met Xamarin kunnen in de programmeertaal C# mobiele apps worden ontwikkeld die geschikt zijn
voor de besturingssystemen iOS, Android en Windows. Het Xamarin-platform is de afgelopen jaren
sterk gegroeid: op dit moment zijn 300 bedrijven wereldwijd aangesloten bij het
partnerprogramma.
Lees meer over het partnership met Xamarin op onze website.

dotnetFlix is live!
Het Microsoft Competence Center van Info Support
introduceert: dotnetFlix, een nieuw videoblog voor het delen
van informatie en kennis over software development op het
Microsoft platform.
dotnetFlix is vooral bedoeld om .NET ontwikkelaars te
informeren en inspireren op het gebied van software

development op basis van Microsoft technologie – en dat dan in
de breedste zin van het woord. Het zal dus niet alleen gaan over
het schrijven van code in bijvoorbeeld C#, maar ook over alle
Microsoft producten en tools om ons hierbij te helpen. Denk
daarbij aan Azure, Visual Studio, TFS, Release Management,
SharePoint, Biztalk enzovoorts.
Lees meer over dotnetFlix of bekijk direct de video's op
www.dotnetflix.com.

Client360 bij Ondernemerszaken van RTL
Client360 is een alliantie tussen Code24 en Info Support. Met ‘Client360’ bieden zij een geïntegreerde
oplossing voor een succesvolle toepassing van eHealth binnen de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
Met deze oplossing wordt alle aanwezige medische informatie op een integrale wijze beschikbaar
gesteld aan zowel cliënt als behandelaar. Client360 ondersteunt zowel de gehele dialoog tussen
behandelaar en cliënt als de volledig naadloze integratie met het bestaande IT-landschap.
Meer weten? Bekijk dan de video van ons item over Client360 tijdens Ondernemerszaken van RTL op
Youtube.

Innovation Projects
Het eerste Innovation Project is een feit. Innovation Projects is een
ideeënwedstrijd waarmee Info Support zijn medewerkers wil
uitdagen om creatieve, vernieuwende en baanbrekende ideeën te
ontwikkelen die ook werkelijk uitvoerbaar en waardevol zijn voor
onze klanten.
Lees meer over Innovation Projects of ga naar onze website voor
meer voorbeelden van innovatie.

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:







Google Analytics for Power BI
Azure API Management - deel 2
JavaLand
Static columns in Cassandra and their benefits
Impact analyse van nieuwe use cases op een Cassandra data model en operaties in code

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

