Hierbij ontvangt u de laatste e-nieuwsbrief van 2014 waarmee wij u graag op de hoogte houden
van het nieuws vanuit onze organisatie.

Vernieuwde website
Graag nodigen wij u uit om onze vernieuwde website te
bezoeken. De site heeft niet alleen een modern jasje gekregen,
maar is ook responsive en dus veel prettiger op uw mobiel te
bekijken. Naast de gebruiksvriendelijkheid van de vernieuwde
website is er nu nog meer gerelateerde informatie beschikbaar
doordat er koppelingen zijn gelegd met de Info Support
blogsite. Bekijk de vernieuwde website op
www.infosupport.com.

Woningcorporaties kiezen voor Corporatie Service Bus van
Info Support
Vidomes, Stadlander en R&B Wonen hebben voor de koppeling van hun informatiesystemen
gekozen voor de Corporatie Service Bus van Info Support. Door veranderingen in de markt,
reorganisaties en het belang van ketensamenwerkingen met stakeholders, waren deze corporaties
op zoek naar een systeem om de informatiehuishouding te digitaliseren en optimaliseren. Waarom
kozen deze corporaties voor de Corporatie Service Bus (CSB) van Info Support?
Lees meer hierover...

Continuous Delivery Conference
Op 4 december 2014 heeft Info Support deelgenomen aan de
eerste editie van de Continuous Delivery Conference in 't Spant!
in Bussum. Als Continuous Delivery thoughtleader heeft Info
Support al veel ervaring opgedaan met Continuous Delivery
binnen de markten energie, finance, overheid en zorg. Meer
informatie kunt u vinden op
www.infosupport.com/continuousdelivery.

Optimaliseren met DevOps
Op dit moment verandert alles binnen het bedrijfsleven in een hoog tempo. Kansen komen en
gaan steeds sneller. Om kansen optimaal te benutten, is het van belang dat een organisatie snel
kan reageren. Voor de IT-afdeling betekent dit dat software vlot aan te passen moet zijn om
onderscheidend te kunnen blijven ten opzichte van de concurrentie. Info Supporters Arjen van
Gink en Raimond Brookman hebben hier een artikel over geschreven, lees meer over
Optimaliseren met DevOps.

ALM Partner Award
Voor de vierde keer op rij is Info Support winnaar van de Western
European ALM Partner Award van Microsoft. Deze award is
uitgereikt tijdens de ALM Summit. Microsoft geeft hiermee aan
“This Western European ALM Partner Award recognizes the
outstanding contribution that Info Support Netherlands has
provided by working with Microsoft tools and technology to help
their customers to adopt Application Lifecycle Management
processes, enabling those customers to be more agile in the
marketplace through better aligned IT and business goals.”

Smart architectures: inspelen op veranderende IT-behoeftes
pensioenuitvoerders
Pensioenuitvoerders hebben de uitdaging veel en vaak complexe pensioen-gerelateerde
berekeningen uit te moeten voeren. Om deze berekeningen te kunnen maken en deze te kunnen
presenteren, wordt veelal de oplossing gezocht in de aanschaf van veel en dure hardware. Met de
inzet van slimme architecturen en bijbehorende ontwerpcriteria is echter voor minder geld een
intelligente oplossing voorhanden. Waarom is het zinvol om deze ‘slimme’ oplossingen in te zetten
en hoe doe je dat dan? Lees hier de blog van Marco Hout (Business Developement Adviseur bij
Info Support) over Smart architectures.

ISKA 'A hitchhiker’s guide to Continuous
Delivery' (in the java universe)

'ISKA’ staat voor Info Support
Kennis Avond, een vast evenement
in Veenendaal waarbij Info
Supporters samenkomen om kennis
te delen. Deze lezingen worden
gefilmd en zijn beschikbaar via ons
Youtube kanaal.

De moderne java ontwikkelaar anno 2014 krijgt te maken met
verschillende uitdagingen; klanten vragen om meer functionaliteit,
eisen stabiliteit, en wilden dit allemaal gisteren al hebben. Om
hierin te voorzien zijn er allerlei nieuwe ontwikkelingen op het
gebied delivery pipelines, automatische acceptatietesten en
versiebeheer. In deze sessie krijg je te horen hoe je dit allemaal
kan toepassen om uiteindelijk te zorgen dat je als java ontwikkelteam sneller de gewenste waarde toevoegt voor je klant. Bekijk
hier de ISKA over 'A hitchhiker’s guide to Continuous Delivery'.

Recente blogposts
XP Days Benelux 2014 by Daan van Berkel
On the 28th and 29th of November XP Days Benelux 2014 was held in the lovely conference hotel
Kappelerput. The conference goal is to discuss and learn how to bring software to life and grow
mature systems that support business ...
Continue reading →
Deploying an application using MS Release Management by Léon Bouquiet
This is the second post in a series I’m doing about installing Release Management and using it to
deploy a web application using Powershell DSC (Desired State Configuration). However, we won’t
be using the agentless model, but instead rely ...
Continue reading →
De Enterprise Architect als coach by Wouter Roelofs
Naar een vloeiende samenwerking tussen Enterprise en Project Architecten. Grotere organisaties
kennen vaak een scheiding tussen Enterprise en Project Architecten. Enterprise Architecten geven
kaders mee, maar deze zijn niet altijd direct toepasbaar door Project Architecten. Zij ervaren de
Enterprise Architectuur ...
Continue reading →
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