
 

 

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

 

 

Open source: de risico’s van gratis 

Open source software is gemeengoed geworden en lijkt geen angst meer aan te jagen bij 

gebruikers. Is dat terecht? In het algemeen geldt dat de software door leveranciers wordt 

geleverd zonder licentiekosten in rekening te brengen en is het gebruik van deze software gratis. 
Een belangrijke vraag die zich dan voordoet is: hoe zit het met businessmodel van deze gratis 
softwareleveranciers? Is gratis ook echt gratis en welke risico’s kleven hieraan? 
Lees het hele artikel van Info Supporter Gert Jan Timmerman op Computable.nl 

 

 

Succesvol vervangingsproject dankzij integratie 

Een kernapplicatie vervangen, enkele tientallen koppelingen met andere systemen leggen en het 
gewone werk laten doorgaan. Geen alledaagse uitdaging voor Timeos. Info Support speelde in het 
grootschalige programma op een aantal fronten een centrale rol. Eddy van Bruggen, business 

change manager van Timeos, vertelt. 
Lees de volledige referentie op onze website 

 

 

 

  
 

 

Info Support en ICTZ “verbinden” de 

zorgketen 

ICTZ en Info Support realiseren een koppeling tussen systemen 
voor zelfmanagement in de zorg en het Elektronisch Patiënten 
Dossier (EPD) van Chipsoft. 
Daartoe ondertekenden Arjan Vestering, directeur/eigenaar van 
ICTZ, en Gerrit Bredewoud, directeur Zorg & Verzekeringen bij 
Info Support, op 11 augustus 2015 het samenwerkingscontract. 

Lees het volledige artikel op onze website 
  

 

IT overschat gebruik zakelijke software 

Veel eindgebruikers benutten daadwerkelijk tussen de 40 en 60 procent van de zakelijke 
softwarefunctionaliteiten. Dat blijkt uit onderzoek van NovioData in opdracht van Info Support. 
Volgens het rapport zouden IT-managers een te rooskleurig beeld hebben van het gebruik van 
zakelijke software door de business. 
Lees het volledige artikel op onze website 

 

 

Thuismeter.nl, de 2e editie van 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. In september is de 2e editie hiervan geweest. Daarbij heeft 
Info Support in samenwerking met Rijnstate Thuismeter.nl ontwikkeld. Hiermee is het mogelijk 
om thuis bloedwaarden te meten en vervolgens deze veilig en direct te kunnen delen in het 
Elektronisch Patiëntendossier. 
Bekijk de film … 
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Info Support benoemd tot Cloud OS Network-partner 

Info Support is door Microsoft benoemd tot officiële partner van Cloud OS Network. De IT-

dienstverlener is hiermee aangesloten bij de wereldwijd selecte groep van serviceproviders die in 
samenwerking met Microsoft hybride cloud- en Azure-oplossingen leveren. 

Lees het volledige artikel op onze website 
 

 

 

  

 

'Verschuilen achter je scherm kan niet 
meer' 

Van buiten zijn ze groen, maar van binnen vuurrood. Wat zijn 
dat? De meeste softwareontwikkelprojecten binnen de overheid. 
Helaas komt het maar al te vaak voor dat aan de buitenkant 
lijkt alsof de deadline nog ruimschoots wordt gehaald en dat het 
budget niet wordt overschreden, terwijl intern eigenlijk alle 

wijzertjes al op rood staan. De buitenwacht heeft het alleen niet 
in de gaten. Op tijd kunnen bijsturen, is een luxe die maar 

weinig bestuurders is gegund, vanwege dit gebrek aan inzicht. 
Een bewezen oplossing voor dit probleem is een 
softwareontwikkelstraat, lees meer hierover op onze website 

  

 

Ontwikkeling en beheer nader tot elkaar dankzij DevOps-teams 

“Info Support heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de sterke groei die VECOZO de 
afgelopen jaren heeft doorgemaakt.” Met deze woorden begint Ton Bogerd, IT Manager van 
VECOZO het gesprek over de geleidelijke introductie van DevOps-teams binnen zijn organisatie. In 

dergelijke multidisciplinaire teams vervaagt steeds meer het onderscheid tussen het ontwikkelen 
van software en het testen, uitrollen en beheren ervan, met als gevolg snellere en betere 

oplevering van nieuwe software. 
Lees hier de hele referentie 

 

 

Evenementen waar u ons binnenkort tegen komt 

06-10        Java Forum Nord, Hotel Plaza Hannover 
05-11        J-Fall, Cinemec Ede 
09/13-11   Devoxx Belgie, Metropolis Antwerp 

25/16-11   Landelijk Architectuur Congres, NBC Nieuwegein 
08-12        Continuous Delivery Conference, Spant! Bussum (schrijf in met € 100,00 korting!) 

 

 

 

  

 

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:  

 Introductie ReactJS  

 Get ready for Angular 2!  
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