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

In-house app distributie: Enterprise App Store
Apps op smartphones geven de gebruiker de mogelijkheid om het maximale uit het device te
halen. Een bedrijf kan hier op inspringen door een smartphone te zien als extensie om de
werkzaamheden van een gebruiker te ondersteunen. Door het realiseren van bedrijfsspecifieke
applicaties kan de werknemer efficiënter, sneller en mobiel zijn werkzaamheden uitvoeren. Deze
apps moeten echter niet voor iedereen beschikbaar zijn, maar alleen voor de werknemers van het
bedrijf. De oplossing: Een Enterprise App Store. Dit artikel duikt in de mogelijkheden en bekijkt de
keuzes die hiervoor gemaakt kunnen worden.
Lees het volledige artikel van Info Supporter Marco Kuiper op Computable.nl

De vijf meest inspirerende quotes over innovatie
Op een andere manier kijken naar bestaande problemen, dat is misschien wel waar het echt om
draait in innovatie. “Innovatie betekent vaak het vinden van nieuwe oplossingen voor oude
problemen,” zegt Lammert Vinke, Commercieel Unit Manager bij Info Support.
Vinke: “Dat je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden, realiseerde ik me onlangs tijdens een
presentatie van Jeff Gaspersz van Nyenrode. Hij sprak over het verweven van innovatie in alle
lagen van organisaties. Alle problemen die we vandaag tegenkomen, zijn ooit al eens opgelost.
Waarom dan niet putten uit legendarische woorden van creatieve en innovatieve geesten uit de
geschiedenis? Wie hun historische quotes over innovatie naast elkaar legt, komt erachter dat die
een coherent verhaal vertellen.”
Het volledige artikel is te lezen op managersonline.nl

Info Support deelt kennis via YouTube
Elke woensdagavond wordt bij Info Support een 'ISKA’
georganiseerd, een Info Support Kennis Avond waarbij Info
Supporters samenkomen om kennis te delen. Deze lezingen
worden gefilmd en zijn beschikbaar via ons Youtube kanaal.
De nieuwste video's over PechaKucha Internet of Things:





The future of input devices is (almost) there
Building Home Automation from the Ground Up
IoT Event 2015

Timeos en Info Support onderhouden langdurige ontwikkel- en
beheerrelatie
Timeos is de pensioenuitvoerder van Pensioenfonds PGB dat verantwoordelijk is voor de
pensioenen van zo’n 260.000 mensen. Als system integrator speelde Info Support een belangrijke
rol bij de vervanging van Timeos’ kernapplicatie, het pensioenadministratiesysteem Brains. Info
Support Managed IT Services, de ISO 20000-1 en 9001 gecertificeerde beheerorganisatie van Info
Support, heeft inmiddels de eerste release van de koppelingen met het nieuwe
pensioenadministratiesysteem in beheer genomen.
Lees het volledige referentieverhaal op onze website

Ontmoet ons!
Info Support organiseert regelmatig evenementen voor IT’ers. Daarnaast zijn Info Supporters
vaak te vinden als spreker of standbemanning op evenementen en seminars die door andere
partijen worden georganiseerd. Evementen waar u ons binnenkort tegen kunt komen:





24-09 Corporatieplein 2015 in Houten
26-09 SQL Zaterdag in Utrecht
06-10 Java Forum Nord in Hannover

Klik hier voor een overzicht van alle geplande evenementen

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:





Scaling an Azure Event Hub: Throughput units
MS CRM 2015: Bulk update data using Powershell
Custom build tasks in TFS 2015

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

