
  

 

      
Het antwoord op toepassen van nieuwe technologieën en in de pas blijven met de 

steeds veranderende business behoeftes 

ABSTRACT 
Het OutSystems 

Platform is uitgebreid 

met nieuwe tools en 

mogelijkheden. Het is 

nu mogelijk gebruik te 

maken van best-of-

breed visuele toolsets, 

een AI assistent en 

diverse tools om veilige 

applicaties te bouwen 

zonder ontwerpfouten. 
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Twee van de grootste uitdagingen bij de ontwikkeling van applicaties zijn het bijhouden van nieuwe 

technologieën en het bijhouden van de steeds veranderende 

business behoeftes. Dit vraagt om applicaties die zich 

voortdurend aanpassen. 

OutSystems levert het beste van twee werelden: hoogproductieve tools die de complexiteit 

automatiseren en vereenvoudigen, met de kracht en expressiviteit van de traditionele ontwikkeling. 

Deze aanpak verandert de manier waarop onze klanten hun kritische applicaties bouwen, 

implementeren en vooral ontwikkelen radicaal. 

Building Applications Fast 
Via de belangrijkste ontwikkelomgeving Service Studio kunnen applicaties nu ook met behulp van 

nieuwe componenten, builders genaamd, ontwikkeld worden. Deze visuele toolsets zijn 

geoptimaliseerd voor bepaalde aspecten van de ontwikkelingscyclus en voor het werken in 

teamverband. Alle builder-componenten integreren met eigen ontwikkelde componenten en code 

gemaakt in Service Studio. 

• Workflow Builder maakt het mogelijk om complexe bedrijfsprocessen visueel in kaart te 

brengen en geautomatiseerd op workflow gebaseerde applicaties te creëren. 

• Experience Builder stelt ontwikkelaars in staat om snel een prototype te maken van mobiele 

applicaties die gebruik maken van gemeenschappelijke patronen en flows en deze om te 

zetten in productieklare applicaties. 

• Integratie Builder vermindert de complexiteit van het uitbreiden van de bestaande systemen 

waarvan bedrijven afhankelijk zijn, zoals SAP en Salesforce, en zorgt ervoor dat integraties snel 

en eenvoudig te implementeren zijn, terwijl ze ook veilig en schaalbaar zijn. 

 

AI Assist  
Met kunstmatige intelligentie (AI) wordt ontwikkeling geautomatiseerd, begeleid en gevalideerd 

gedurende de hele levenscyclus van de applicatie. De AI assistent is ontworpen om zowel 

professionele ontwikkelaars als citizen developers gedurende elke stap in het proces te ondersteunen 

bij een snellere levering van robuuste applicaties van hoge kwaliteit. 
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Building Applications ‘Right’ 
De kern van het OutSystems-platform wordt gevormd door geïntegreerde tools en diensten die ervoor 

zorgen dat moderne, enterprise-grade applicaties veilig, veerkrachtig, cloud-ready en op schaal 

gebouwd zijn. Want wat snel gebouwd wordt, moet ook goed gebouwd worden. Om hoogwaardige 

applicaties te garanderen, heeft OutSystems het volgende geïntroduceerd: 

• Architecture Dashboard 

Het met AI-technologie doordrenkte Architecture Dashboard helpt bij het visualiseren van complexe 

cross-portfolio-architecturen die met OutSystems zijn gebouwd en bij het identificeren van problemen 

in het begin van de ontwikkelingslevenscyclus. Het Architecture Dashboard zorgt ervoor dat 

applicaties veilig en veerkrachtig zijn en dat teams in staat zijn om ontwerpfouten en dubbel werk te 

voorkomen. 

• AppShield 

OutSystems AppShield beveiligt mobiele applicaties tegen de meest geavanceerde kwaadaardige 

aanvallen. Door automatisch beveiligingslagen toe te voegen tijdens de implementatie, zijn applicaties 

die met OutSystems worden gebouwd beter bestand tegen inbraak, sabotage en reverse-engineering. 

Veiligheid en architectonische degelijkheid moeten centraal staan om moderne toepassingen goed te 

kunnen bouwen, en OutSystems investeert veel op dit gebied om ervoor te zorgen dat de met het 

platform gebouwde toepassingen de strengste criteria voor bedrijfsgeschiktheid overtreffen. 

Building Applications for the future 
Tenslotte heeft OutSystems de volgende features toegevoegd: 

• TrueChange 

TrueChange gebruikt AI om de complexiteiten die ontstaan door de steeds veranderende 

softwarevereisten aan te pakken. TrueChange controleert op bugs en architectuurfouten, analyseert de 

impact van wijzigingen op de afhankelijkheid van componenten en applicaties, biedt team- en 

architectuurbeheer en bewaakt de prestaties in real-time. Als gevolg daarvan kunnen ontwikkelaars 

bedrijfskritische applicaties of services bouwen, beheren en wijzigen - met nul wrijving, nul fouten, nul 

doorlooptijd en nul technische schuld. 

• Machine Learning Builder 

Met de nieuwe OutSystems Machine Learning Builder kunnen ontwikkelaars eenvoudig AI-applicaties 

op maat maken met een gepersonaliseerde ervaring. Machine Learning kan bijvoorbeeld worden 

gebruikt om het gedrag van klanten te analyseren om een chatbot-ervaring te verbeteren door opties 

te elimineren die ze niet leuk vinden of door hun vragen automatisch naar de juiste afdeling te 

verwijzen. 

 

 


