Hierbij ontvangt u de Info Support e-nieuwsbrief met het laatste nieuws uit onze organisatie.

Roman over web-scale architectuur
Info Support heeft een boek uitgebracht waarin het concept
web-scale architectuur wordt uitgelegd. Het boek Vlucht
WS7102 volgt twee CIO’s tijdens een zakenreis naar een
conferentie van Gartner. Gedurende het verhaal komen
verschillende onderdelen van deze moderne vorm van
softwarearchitectuur aan bod.
Web-scale architectuur: vraag hier het boek aan of download
een PDF

Finale Innovation Projects: the winner is…
Afgelopen woensdag vond de Dragons’ Den 2016 plaats. Voor
de finale van de vierde editie van Innovation Projects werd het
bedrijfsrestaurant van Info Support omgeturnd tot battle arena.
Daar kregen de vier finalisten een eigen podium om hun
innovatieve idee te pitchen. Met verrassende en gepassioneerde
presentaties hebben ze het de jury niet gemakkelijk gemaakt,
maar uiteindelijk gaf de stem van het publiek de doorslag en
zien we Raimond Brookman in januari terug in het Innovation
House. Lees meer over Innovation Projects

Tentoonstelling Made in Veenendaal
De tentoonstelling Made in Veenendaal is geopend. Info Support
is een van de 13 bedrijven die de komende 3 maanden
aanwezig is op deze tentoonstelling. U maakt kennis met deze
bedrijven en ontdekt welke producten zij maken en/of welke
diensten zij verlenen.
Meer informatie via www.museumveenendaal.nl.

De wondere wereld van intelligente robots
In oktober zijn reporters Erik en Remco (12 en 14 jaar) op bezoek geweest bij Info Support.
“Robots zijn de toekomst van de mensheid. Heel veel bedrijven maken er al gebruik van. Robots
worden onder meer gebruikt in fabrieken. Vaak krijgen ze simpele handelingen toebedeeld, zoals
stickers plakken of spullen verpakken. Je hebt ook intelligente robots, deze kunnen praten of
bewegingen maken op commando’s. De technologie is hard bezig om de robots slimmer en beter
te programmeren. Zullen we later misschien robots hebben die je helpen met het huiswerk? Robot
Pepper komt in ieder geval goed op weg. …”
Lees het hele artikel van Erik op YouTech.nl

Volg Info Support op YouTube
Kennis is een belangrijke pijler voor Info Support. Elke
woensdagavond verzorgt het Info Support Kenniscentrum de
zogenaamde Info Support Kennis Avond (ISKA). De nieuwste
ISKA-video's zijn:







BI Modal
Flitsmeister - Realtime verkeersinformatie leveren
Polymer
data2day.de redelivery
Redelivery MS Ignite

Recente blogposts





Control your Lego with Java and a Raspberry Pi
CloudBrew: The blockchain and you
Sharing code across .NET platforms with .NET Standard
How-to: Experiment with tensorflow in an interactive notebook

Bekijk meer blogs via blogs.infosupport.com

