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Beste lezer,
Voor u ligt de Info Support nieuwsbrief van juni 2015.
In deze nieuwsbrief vindt u weer een verzameling van
diverse artikelen en nieuwtjes vanuit onze organisatie.
Wij wensen u veel leesplezier.

INNOVATION PROJECTS
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. Deze
wedstrijd past in onze visie dat business innovaties mogelijk zijn vanuit technologische innovaties.
Bring business up to speed
De eerste editie van Innovation Projects is inmiddels al een feit. Het innovatieve idee ‘Bring business up to speed’ is van
26 januari tot en met 6 februari jl. in het Innovation House uitgewerkt tot een showcase voor (potentiële) opdrachtgevers. Het doel was een pensioenportaal te bouwen voor werkgevers en werknemers, buiten een applicatieserver
omgeving, volgens een niet-gelaagde architectuur. Er is gebruik gemaakt van een architectuurpattern dat helemaal
gericht is op schaalbaarheid, snelheid en performance, met behulp van architectuurpatronen zoals Command Query
Responsibility Segregation (CQRS) en microservices. En dat is gelukt. Niet alleen het Topteam kijkt met een goed gevoel
terug op het project, ieder die het zag was onder de indruk van de resultaten. Interesse in een demo? Mail dan naar
sales@infosupport.com.
Meer informatie over Info Supports Innovation Projects is te vinden op innovationprojects.infosupport.com. Hier
is ook onder andere een videoblog bijgehouden, die een kijkje achter de schermen geeft bij de totstandkoming
van het project. Binnenkort volgt alweer de start van het tweede project, dus houd de pagina in de gaten!

WWW.INFOSUPPORT.COM

VOOR DE 17E KEER OP RIJ 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.
Een criterium is bijvoorbeeld dat wij als werkgever anticiperen op toekomstige technologische en maatschappelijk ontwikkelingen en competenties.
De software die wij ontwikkelen is daarom qua architectuur en toolkeuzes
toekomstvast. Prettig om te weten nu er steeds meer cross-sectorale
samenwerking is en voordelen gezocht worden in ketens.
Meer over dit onderwerp: www.infosupport.com/?p=2652.

NIEUW PARTNERSHIP
DOTNETFLIX IS LIVE!
Het Microsoft Competence Center van Info Support introduceert: dotnetFlix, een nieuwe 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 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.
In elke video wordt een specifiek onderwerp besproken. Hierbij
zal het, naast kijkers informeren over het onderwerp, ook vooral
gaan om dingen laten zien middels demo’s. Bekijk nu de eerste
afleveringen op www.dotnetflix.com.

Info Support heeft een partnership gesloten met DataStax voor Cassandra, een open source database managementoplossing. Professionals van Info Support kunnen dankzij het partnership 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.
Edward Wijnen, Enterprise Sales Manager bij DataStax: “Ons partnernetwerk levert een essentiële bijdrage aan het succes
van DataStax en Cassandra. We zijn dan ook erg blij dat we Info Support mogen verwelkomen als nieuwste partner. Info
Support is een deskundige ICT-dienstverlener die toegevoegde waarde levert op onze database management-oplossingen en
dit goed aan klanten kan overbrengen. We zien dan ook uit naar een succesvolle samenwerking.”
Meer over dit partnership is te lezen op www.infosupport.com/?p=2478.

NU OOK TEST CLOUD PARTNER
Info Support mag zich Test Cloud Partner noemen van Xamarin. Developers van Info Support kunnen hierdoor apps die
worden ontwikkeld op het Xamarin-platform geautomatiseerd in de cloud testen op honderden soorten mobiele devices.
Wereldwijd zijn er slechts twaalf Xamarin-partners met deze status.

RDW VERBETERT SOFTWARE MET HULP VAN INFO SUPPORT

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.

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 en de efficiëntie van het
ontwikkelproces te verbeteren.

Info Support was twee jaar geleden een van de eerste partners die gebruik maakten van het Xamarin-platform. De ontwikkelaars zijn nu onder meer bezig met een applicatie voor woningcorporaties. Onderhoudsmensen kunnen middels een app een
oplevering van een woning registreren, foto’s maken van gebreken en informatie over de woning online raadplegen.

“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.”

“Dit partnership met Xamarin maakt het voor ons veel eenvoudiger om applicaties te testen”, aldus Henk Brands, Business
Unit Manager Enterprise Mobile bij Info Support. “Voor de ontwikkeling van apps heeft C# onze voorkeur, omdat het veel
mogelijkheden biedt en we veel C#-developers in huis hebben. Dankzij Xamarin kunnen we niet alleen apps met C# ontwikkelen die geschikt zijn voor de Windows Phone, maar ook voor iOS en Android.”

Lees het hele artikel op www.infosupport.com/?p=2694.

Meer over het partnership is te lezen op www.infosupport.com/?p=2619.

ONAFHANKELIJKE KOPPELING
ESB-PLATFORMEN
Info Support introduceert leverancier-onafhankelijke koppelingen voor Enterprise
Service Bus (ESB)-platformen. Dankzij deze koppelingen kunnen woningcorporaties gegevens automatisch uitwisselen tussen verschillende software-oplossingen, 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. Lees meer op:
www.infosupport.com/?p=2686.

INFO SUPPORT
BLOGS

Recente blogs van onze medewerkers:
Writing your own Robocopy-over-HTTP
Cmdlet
//Build/ 2015 – Visual Studio Code

HAAL IT WEG UIT HET
LEFTBRAINER HOEKJE
De linker hersenhelft is ‘analytisch, lineair, strategisch, praktisch, realistisch, rationeel’. Rechts, daarentegen, is ‘creatief, intuïtief, gevoelig, passievol en kunstzinnig.’
Als we futurologen moeten geloven, dan heeft de right-brainer de toekomst: zo
schreef Daniel Pink in zijn beroemde boek A Whole New Mind dat de left-brainer
lange tijd in het voordeel is geweest, omdat beroepen met rationele, logische
en technische eigenschappen belangrijk
waren in de digitaliserende samenleving.
Maar als robots in de toekomst een belangrijk deel van die automatisering van
mensen overnemen, dan zullen artiesten,
uitvinders en story-tellers terrein winnen:
de right-brainer dus.
Lees meer op:
www.infosupport.com/?p=2345.

INVESTEREN IN KWALITEIT
CRUCIAAL VOOR LAGE TCO
Marktwerking, veranderende wetgeving en nieuwe technologische mogelijkheden
stellen steeds nieuwe eisen aan applicaties. Tijdens de gehele applicatie levensduur
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.
www.infosupport.com/?p=2489.

Mappings in Power BI
Flemish media HTTPS bankruptcy
SQL Server Wait Statistics
SQLCLR resource waits
//Build 2015/ – Azure Service Fabric
Lees alle blogs op blogs.infosupport.com

COLOFON
Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Stuur ons uw reactie via
marketing@infosupport.com.
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