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THEMANUMMER MOBILE DEVELOPMENT

Voor u ligt de eerste uitgave van de geheel vernieuwde Info Support nieuwsbrief.
Eéns per kwartaal informeren wij u graag over de ontwikkelingen op IT-gebied, de vertaling ervan naar de praktijk en
het algemene nieuws vanuit onze organisatie. In elke uitgave zal een actueel thema centraal staan. Heeft u vragen,
opmerkingen of suggesties? Wij horen het graag via marketing@infosupport.com.
De wereld om ons heen wordt steeds mobieler. Tijd kost geld en gegevens moeten overal en altijd toegankelijk zijn.
Liefst zo laagdrempelig mogelijk via een tablet of telefoon. Dat beperkt zich allang niet meer tot alleen toegang tot
e-mail, maar ook tot administratieve applicaties en IT-systemen. De ontwikkeling van mobiele applicaties wordt dan
ook steeds belangrijker. In deze eerste nieuwsbrief staan Mobile Development en de kansen en mogelijkheden die
deze trend u biedt dan ook centraal.

MOBILE DEVELOPMENT IN DE PRAKTIJK
MoodApp voor de GGZ-markt

De MoodApp is een applicatie voor de smartphone, waarmee laagdrempelig stemmingswisselingen van
GGZ-patiënten kunnen worden gemeten. De patiënt kan met de app, met slechts één druk op de knop, een statusupdate van zijn of haar stemming invoeren. Dit kan op elk moment van de dag en indien gewenst van aanvullend
commentaar worden voorzien.
Wanneer iemand slechts af en toe, bijvoorbeeld tijdens een behandelsessie, wordt gevraagd naar zijn stemming
in de afgelopen periode, kan dit een onbetrouwbaar beeld schetsen. De intensiteit van bijvoorbeeld een gevoel van
euforie kan op het moment zelf veel heviger zijn dan wanneer je er later aan terug denkt. Op een later tijdstip zijn
gevoelens in je herinnering vaak al afgevlakt. Bovendien herinner je je later niet alle ups en downs, misschien alleen
de meest hevige. Wanneer een patiënt bij elke verandering direct een waardering van zijn stemming op dat moment
invoert op zijn mobiele telefoon, ontstaat er een veel realistischer beeld.
Toegevoegde waarde: koppeling met Zorgportaal
Het verzamelen van gegevens op zichzelf is nuttig, maar nog niet voldoende. De toegevoegde waarde van de app
zit hem vooral in de integratie met een achterliggend systeem, bijvoorbeeld een Zorgportaal. Info Support heeft een
specifiek portaal ontwikkeld voor de GGZ, waarin alle gegevens van patiënt en behandelaar samen komen. Denk aan
de administratie van de persoonlijke gegevens van de patiënt, koppeling met het EPD (Elektronisch Patiëntendossier),
eventuele dieetplannen, voorgeschreven medicijnen, een dagboek dat de patiënt digitaal bijhoudt, enzovoort. Met
dit portaal krijgt de patiënt zelf inzicht in zijn dossier en zijn alle gegevens beschikbaar op één centrale plek, zowel
voor de patiënt als de behandelaar.
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Mobiele app om snel en
eenvoudig de nieuwste
shows en voorstellingen
in een theater naar
keuze, bijvoorbeeld in de
eigen regio, te zoeken
en te boeken. Inclusief
actuele beschikbaarheidsinformatie.

vervolg van de voorpagina

Juist deze koppeling creëert nieuwe mogelijkheden. Eenmaal
gekoppeld kan de app worden ingezet als middel voor de behandelaar om real-time bij te sturen. Als voorbeeld: een behandelaar
kan aan de stemmingswisselingen van zijn
patiënt de mogelijke invloed van een nieuw
voorgeschreven medicijn aﬂezen en de dosering
aanpassen. Ook wordt de voorbereiding van de
behandelaar veel doelmatiger. Een behandeling
krijgt op deze wijze een hele andere indeling en
kan in situaties leiden tot een verkorting van het
behandeloverleg. Zo zijn er tal van toepassingen
Hans Kunz,
Commercieel Manager Info Support
van de app te bedenken.

MOBILE DEVELOPMENT

3 methodes

Er zijn 3 manieren om mobiele applicaties te ontwikkelen:
•
met de bij het platform behorende Vendor Tools;
•
via codegeneratoren (vaak o.b.v. HTML5) (Magic Box);
•
hybride (één programmeertaal maar wel native apps).
Uiteraard is een advies afhankelijk van de situatie bij de klant.
Vaak is ons advies: de hybride methode; the best of both worlds.
Meer hierover kunt u lezen in het interview met Marcel de Vries
op de pagina hiernaast en in onze whitepaper op:
www.infosupport.com/whitepaper-mobile-development.pdf
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Mobiele app om
stemmingswisselingen
van een GGZ-patiënt in
kaart te brengen. Door
een koppeling met een
back-officesysteem
kan de behandelaar
bijsturen op basis van
real-time gegevens.
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NATIVE

wat houdt het in?
Er bestaan verschillende opinies over wat nu eigenlijk een native
app is. Sommigen classificeren een native app als een app die is
ontwikkeld met de programmeertaal behorend bij het betreffende
platform. Wij zien dit wat genuanceerder.
Native volgens Info Support:
•
•

Native = gebruik maken van het framework en libraries van
het OS, ongeacht de taal of tool
Native = gebruikerservaring die 100% aansluit bij standaardbeleving van het OS

INTERVIEW MET MARCEL DE VRIES
Technology Manager bij Info Support

Wat is jouw rol binnen Info Support op het gebied van
Mobile Development?
Als Technology Manager ben ik initiatiefnemer en
coördineer ik de uitwerking van de strategie van Info
Support op het gebied van Mobile Development. Dit doe
ik samen met 15 andere Info Supporters die actief zijn
binnen dit vakgebied.
Wat houdt die strategie in?
Onze visie is dat je het beste een applicatie kunt ontwikkelen die qua bediening is toegespitst op het apparaat
waarvoor je de app ontwikkelt. Iemand met een Android
telefoon zal bijvoorbeeld gewend zijn dat informatie die
niet op het scherm past via tabjes kan worden benaderd,
terwijl een Windows Phone gebruiker gewend is te
swipen. De gebruikersvriendelijkheid moet naar onze
mening altijd centraal staan, zeker als je wilt dat mensen
de app vaker en intensiever zullen gebruiken. De app
moet intuïtief te bedienen zijn.
Ontwikkelen jullie dan voor elk platform een aparte app?
In eerste instantie zou je naar aanleiding van mijn vorige
antwoord inderdaad verwachten dat we adviseren voor
elk platform een aparte app te ontwikkelen, door velen
een native app genoemd. Je
ontwikkelt dan voor Android
met Java, voor iOS met
Objective C en voor Windows
Phone met C# . Dat zou echter
erg kostbaar worden en niet erg onderhoudsvriendelijk.
Wij hebben een slimme ontwikkelstrategie gekozen
waarbij je apps ontwikkelt met één programmeertaal,
die als native app beschikbaar zijn op een device. We
gebruiken daarbij zogenaamde cross-platform tools.
Hierbij kunnen we 80% van de code gemeenschappelijk houden maar er wel voor zorgen dat de verschijningsvorm voor een bepaald device altijd past bij het
platform. Als je er op afstand naar kijkt lijkt de app net
een kameleon. Je ontwikkelt dus in feite één app en rolt
die uit op meerdere platforms.

tussenlaag, namelijk Mono van leverancier Xamarin, een
soort compiler die de code vertaalt naar de native taal
die hoort bij het device. In de praktijk kun je daardoor
80 % van de code hergebruiken en hoef je maar 20%
specifiek voor het platform op maat te programmeren.
Je kunt je voorstellen dat dat behoorlijk in de kosten
scheelt, zowel initieel als voor het latere onderhoud.
Er zijn vast meer leveranciers die dit kunnen, waarom
kiezen voor Info Support?
Info Support houdt al bij de ontwikkeling rekening met
de gehele levensduur van de app (Application Lifecycle
Management). Over het algemeen blijkt dat 80% van de
kosten van een applicatie worden gemaakt tijdens het
beheer ervan. Dat geldt ook voor mobiele apps. Onze
manier van werken scheelt dus zowel bij de ontwikkeling als tijdens het beheer enorm in de kosten. Ga
maar na: 80% van de
code is gedeeld, een
aanpassing daarin
hoef je dus maar één
keer door te voeren.
Daarnaast hebben wij architectuurpatterns en bibliotheken (hapklare brokken kant-en-klare functionaliteit)
ontwikkeld, waarmee de ontwikkelaar nog efficiënter kan
werken.

De ideale app gedraagt
zich als een kameleon

Eén app voor alle platforms, maar toch op het device
toegesneden. Klinkt goed, maar hoe?
We ontwikkelen in feite één app met C# als programmeertaal. Daarbij hebben we een slimme architectuur
ontwikkeld die het mogelijk maakt het hart van de app
te delen en te compileren voor de drie platforms Android,
iOS en Windows Phone. We maken gebruik van een

Wanneer heeft het zin om als klant te investeren in
Mobile Development?
Juist zodra een app wordt gekoppeld aan een
back-officesysteem wordt het interessant. Integratie
met de business van de klant maakt naar onze mening
een app pas echt waardevol. Je ontwikkelt een app niet
zomaar, het moet iets toevoegen aan je bestaande
dienstenpakket. Doordat apps veel laagdrempeliger zijn
dan gewone applicaties, komen ineens
mogelijkheden binnen handbereik die
er eerder niet waren. Kijk maar naar het
andere artikel in deze nieuwsbrief over
de MoodApp. Zo zijn er voor elke markt
slimme oplossingen te bedenken.

Marcel de Vries
Technology Manager Info Support
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In deze rubriek brengen wij u graag op de hoogte van het
laatste nieuws vanuit onze organisatie. Voor een compleet
overzicht kunt u terecht op onze website
www.infosupport.com/nieuws. Wilt u het laatste nieuws in
uw mailbox ontvangen? Abonneer u dan op onze digitale
nieuwsbrief op www.infosupport.com/nieuwsbrief.

Tablets en mobiele applicaties prijken in de
top 10 van strategische technologietrends
voor 2012, van onderzoeksbureau Gartner.
Bron: Gartner

Erika Grotens
Marketeer Info Support

Opsporing bijstandsfraude met analyseapplicatie SmartBox
Info Support introduceert software waarmee gemeentelijke sociale diensten
eenvoudig bijstandsfraude kunnen opsporen. SmartBox is een analyseapplicatie die de database van een gemeente koppelt aan gegevens van onder meer
het UWV, de Belastingdienst en de Rijksdienst voor het Wegverkeer via het
Inlichtingenbureau. Als uit deze koppeling van gegevens een vermoeden van
uitkeringsfraude ontstaat, kunnen sociale rechercheurs stappen ondernemen
om een uitkering stop te zetten en terug te vorderen.
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op
www.infosupport.com/wwb

Info Support wint Veenendaal ICT Award
Info Support is de winnaar van de allereerste ICT Award van Veenendaal, een
initiatief van Bedrijvenkring Veenendaal. Veenendaal heeft de ambitie om het
ICT-centrum te worden van regionaal samenwerkingsverband Food Valley.
De Award onderstreept die ambitie nog eens. Info Support is met meer dan
driehonderd werknemers het grootste ICT-bedrijf van Veenendaal.
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op
www.infosupport.com/ICTAwardVeenendaal

Info Support actief betrokken bij Stichting VERA
Info Support is sinds juli 2010 actief betrokken bij de vorming van Stichting
VERA (Volkshuisvesting Enterprise Referentie Architectuur). VERA is een
gegevensdefinitiestandaard voor de Woningcorporatiemarkt, die zorgt voor
de uniforme gegevensuitwisseling tussen ICT-systemen. In feite is VERA
de technische vertaalslag van CORA (COrporatie Referentie Architectuur).
Binnenkort organiseert Info Support samen met VERA een aantal kennissessies
om VERA verder vorm te geven.

In het tweede kwartaal van 2011 was 42%
van de Nederlandse bevolking (15 jaar of
ouder) in het bezit van een smartphone,
tegen 30% in het jaar ervoor.
Bron: Dutch Smartphone User onderzoek
van Telecompaper
Naar verwachting zullen er wereldwijd in
2015 bijna 1 miljard smarthphones over de
toonbank gaan.
Bron: Marktonderzoek door IDC
Volgens Gartner zijn in 2015 de grootste
3 spelers in de markt voor mobiele
communicatie devices: Apple, met het iOS
operating systeem, Google met besturingssysteem Android en Microsoft met
besturingssysteem Windows 8.
Bron: Gartner

COLOFON
Aan deze nieuwsbrief werkten mee:
Hans Kunz, Marcel de Vries en
Erika Grotens.
Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Stuur ons uw reactie via
marketing@infosupport.com.
Deze nieuwsbrief wordt elk kwartaal
uitgebracht door Info Support.
© Info Support, Veenendaal 2012
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door
middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op
www.infosupport.com/vera en www.stichting-vera.nl

welke andere wijze ook, zonder voorafgaande
toestemming van Info Support.

