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Deze 2-daagse workshop bevat verschillende demo's, oefeningen en veel Q&A-tijd. De deelnemers
verkrijgen een goed end-to-end inzicht in de OutSystems technologie met mogelijkheden en use
cases waar OutSystems toegepast kan worden en ervaren hoe het #1low-code platform van
OutSystems kan helpen bij het plannen, ontwikkelen (je bouwt zelf een applicatie), wijzigen,
implementeren en beheren van enterprise-grade applicaties.
Je wordt ingeleid in de basisprincipes van OutSystems: hoe het wordt gebruikt, de meest
voorkomende oplossingen die je zelf kunt maken en hoe je de levenscyclus van jouw apps beheert,
van ontwikkeling tot performancebewaking. Je optimaliseert de werking van bestaande systemen door
de sterke integratie kracht: van SAP webservices tot externe databases. Je ervaart de eenvoudige
mogelijkheid die geboden wordt op het gebied van samenwerking, teamwork en een algemene
bedrijfscultuurverandering rondom app-ontwikkeling. Om het geheel te completeren wordt aandacht
besteed aan de volgende functionaliteit die het OutSystems Platform biedt: beheer, impactanalyse,
versiebeheer, beveiliging en authenticatie en de best practices voor documentatie, probleemoplossing,
performance tuning en monitoring.
“De Jump Start van ADA heeft ons als organisatie veel inzicht geboden in de mogelijkheden van
het OutSystems Platform en is door ons allemaal als zeer leerzaam ervaren. Op een deskundige,
vlotte en inspirerende manier werd ons de basiskennis van het OutSystems Platform bijgebracht.
Ik heb zelf erg genoten van het bouwen van de “Winkel app” en kijk uit naar onze
vervolgprojecten!”
Thijs Mertens Projectcoördinator Data
Hoppenbrouwers Techniek

ADA ICT
ADA ICT zorgt dat uw bedrijf succesvol is en blijft! Daar waar de diensten voor uw klanten het verschil maken,
levert ADA ICT het benodigde maatwerk, of dat nu een app is, een backend systeem, een Cloud-oplossing of een
mobiele toepassing, ADA ICT maakt voor u het passende state-of-the-art maatwerk en realiseert dit mede door
ons “Co-Creatie” concept. Co-creatie is het combineren van kennis tussen u en ADA ICT met gedeelde
verantwoordelijkheid, wat tot uiting komt in een product met een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat. Wij
brengen business kennis en ICT bij elkaar tot meerwaarde. Wij stellen mensen en hun ideeën centraal, niet de
methodes of technologie.
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Onze afnemers zijn hierdoor in staat, efficiëntie, productiviteit en kwaliteit te verhogen, de ‘time to market’ te
verkorten, kosten te reduceren, te voldoen aan de hoogste security-standaarden en managementbesluiten te
kunnen nemen, die gebaseerd zijn op complete, correcte en KPI-gebaseerde informatie. Dat alles met beperking
van risico`s en met behoud van flexibiliteit en toename van agility.
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