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

Info Support start opleiding Professional Software Development
voor Belastingdienst en PGGM
Info Support gaat een opleidingstraject Professional Software Development opstarten voor
medewerkers van de Belastingdienst en pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. Het gaat om .Netontwikkelaars die worden bijgeschoold om agile softwareontwikkeling toe te kunnen passen
binnen de eigen organisatie. Lees meer over dit opleidingstraject.

Info Support ondersteunt decentralisatie sociaal domein
De diverse decentralisaties binnen de zorgwereld, hebben grote gevolgen voor de werkwijze van
gemeentes. Gerrit Bredewoud, commercieel manager bij Info Support, typeert de wijzigingen in de
AWBZ als ‘een enorme kanteling’. “Eerst gingen we centraliseren en nu zijn we weer aan het
decentraliseren. Gelukkig kunnen wij dat met onze oplossingen goed ondervangen.” Lees hier het
hele artikel.

ScreenConsult van Info Support vormt schil rond Microsoft Skype
for Business
Veel succesvolle IT-toepassingen vormen een voor de hand liggende oplossing voor een
herkenbaar probleem. Maar, je moet wel eerst op het idee komen. Op het moment dat de
zorgsector naarstig zocht naar methoden om efficiënter en toch nog steeds patiëntgericht te
werken, ontstond bij Info Support zo’n idee. Lees meer over de oplossing ScreenConsult.

Graph database geeft big data betekenis
De Panama Papers wordt ook wel het grootste journalistieke
onderzoeksproject ooit genoemd. Journalisten kregen het voor
elkaar om 2,6 terrabyte aan gelekte documenten te doorzoeken.
Dat is eigenlijk onbegonnen werk, maar het is ze toch gelukt. En
wel dankzij de graph database. Wat maakt dit type database nu
eigenlijk zo bijzonder? Lees meer hierover via Computable.nl.

Tentoonstelling Made in Veenendaal
Info Support is een van de 13 bedrijven uit Veenendaal die zich in Museum Veenendaal zal
presenteren tijdens de Tentoonstelling Made in Veenendaal van 19 november 2016 t/m 25 maart
2017. Alle deelnemende bedrijven zijn al jarenlang in Veenendaal gevestigd en opereren op
internationaal niveau. Meer over deze tentoonstelling via www.museumveenendaal.nl.

Recente blogposts




Logging without compromising on detail or performance
Migrating 25K lines of Ant scripting to Gradle
Safely using PSCredentials in a Powershell DSC
configuration

Lees meer blogs via blogs.infosupport.com.

Ontmoet Info Support op de volgende evenementen




15-10-2016 SQL Saturday 2016 in Utrecht
17-10-2016 Global SCRUM GATHERING® in Munchen
17-11-2016 Landelijk Architectuur Congres in ‘s-Hertogenbosch

Kijk voor een overzicht van alle evenementen op blogs.infosupport.com/events.

