Video: Voice of Innovation
10 pitchers presenteren hun idee aan coaches en publiek.
Coaches en publiek stemmen en kiezen vier winnaars. De
winnaars doen mee in de Dragon’s Den. Tijdens de Dragons’
Den selecteert een jury het beste idee voor Innovation House.
Kijk hier een sfeerimpressie van de Voice of Innovation

Webinar: Introductie
kennismanagement

Rijnstate positief over proef
met webconsult

Op woensdag 10 februari om 20:00 uur en
donderdag 11 februari om 16.00 uur wordt er
een half uur durend webinar georganiseerd en
krijgt u een introductie op kennismanagement.
Registreer nu!

Die proef met spreekuren via een
webverbinding is eind december 2015 gestart
op de afdelingen Longgeneeskunde en Interne
geneeskunde. Lees verder

Zeven uitdagingen van mobiele appontwikkeling

Van big data naar polyglot
persistence

Gemiddeld gebruiken smartphone-eigenaren
maandelijks 27 apps. Wat betekent dit voor de
ontwikkeling? Lees verder

Hoe rechtvaardigt u de investeringen in big
data? Lees verder

Architectuur-gedreven aanpak door
talentvolle mensen
In 2016 bestaat Info Support dertig jaar. Op eigen kracht
uitgegroeid van eenmansbedrijf tot een organisatie van ruim
400 medewerkers. Elk jaar gegroeid en elk jaar met zwarte
cijfers afgesloten. Dat is niet zomaar gebeurd, daaraan lag en
ligt een duidelijke visie ten grondslag.
Hoewel er aan de visie nauwelijks iets is veranderd, hebben de
technologische ontwikkelingen inmiddels een paar loopings in de
achtbaan gemaakt. “Het tempo van de ontwikkelingen gaat echt
ongenadig hard”, zegt Marco Braakman, Managing Director bij
Info Support.
Lees het volledige artikel op onze website

De juiste database?

Innovations Magazine

Hoe combineer je alle soorten data zodat het
uiteindelijk ook meerwaarde biedt? Een juiste
database ligt hieraan ten grondslag. Lees
verder

Info Support innoveert op basis van trends.
Soms met de trend mee, als het nodig is er
tegenin. Lees verder

Whitepaper: Machine Learning

Whitepaper: Enterprise Architectuur

Dat maakt het mogelijk om voorspellingen te
doen op klanten, patiënten, producten,
hardware en ga zo maar verder. Deze
voorspellingen kunnen automatisch leiden tot
preventieve acties. Lees verder

Met een goede bedrijfsarchitectuur sluiten uw
IT-oplossingen optimaal aan op uw
bedrijfsprocessen, werken uw bedrijfskritische
systemen vlotter samen en reduceert u de
time-to-market van uw producten. Lees verder

Video: Hoe ontwikkel je een 2D game engine?
"De afgelopen 2 jaar ben ik in mijn vrije tijd bezig geweest met
het ontwikkelen van een eigen game engine." Een belangrijk
doel hiervan was om zo min mogelijk frameworks te
gebruiken zolang het toestaat het zelf te bouwen.
Kijk hier welke keuzes Thomas heeft gemaakt bij het bouwen
van de engine.

Getting started met NuGet in de
enterprise

Info Support benoemd tot Xamarin
Elite Consulting Partner

Het artikel in de SDN (vanaf pag. 26) heeft als
doel u een inkijk te geven in het gebruiken van
NuGet in de enterprise, inclusief de potentiële
voordelen en een stappenplan om het versneld
in te kunnen regelen. Lees verder

Info Support is door Xamarin benoemd tot
Elite Consulting Partner. Dit is de hoogst
haalbare status voor partners die het Xamarin
platform gebruiken voor mobile development.
Lees verder

Ontmoet Info Support
8 februari 2016

25 februari 2016

2 maart 2016

Jfokus 2016

Voxxed Days Bristol

Spotify kennisavond

