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Introductie OutSystems Platform
Met het OutSystems Platform™ wordt levering van nieuwe Web en Mobiele toepassingen aanzienlijk
vereenvoudigd en zal het ontwikkelproces enorm versnellen.

Het OutSystems Platform™ is een compleet applicatie lifecycle systeem om enterprise web- en mobiele
applicaties te ontwikkelen, beheren en te wijzigen. Het OutSystems Platform™ combineert hoge productiviteit,
change management en volledige applicatie lifecycle functionaliteit waarmee IT organisaties het juiste middel
in handen hebben om de problematiek van constant wijzigende applicaties efficiënt onder controle te krijgen.
Met het OutSystems Platform™ vereenvoudigen wij IT, zonder afbreuk te doen aan de benodigde zakelijke
robuustheid, schaalbaarheid, flexibiliteit, efficiënte onderhoudbaarheid en is toepasbaar voor bijna elk
ontwikkelingsscenario; van het uitbreiden van legacy-applicaties met web 2.0 front-ends tot de volwaardige
constructie van device-afhankelijke mobiele toepassingen. Het OutSystems Platform™ is uitermate schaalbaar,
van kleine applicaties tot enterprise installaties met 100.000 en gebruikers.

Met de laatste versie van het OutSystems Platform™ (V.10) kan Iedere organisatie nu veilige en schaalbare
mobiele applicaties bouwen. Het platform stelt ontwikkelaars in staat om mobiele applicaties visueel te
modelleren en te bouwen, wat de ontwikkeltijd voor het bouwen van apps sterk verkort en waardoor de
veiligheid en beheersbaarheid van applicaties worden gegarandeerd. Bovendien kunnen complexe mobiele
apps gebouwd worden die native op een device kunnen draaien en ook in off-line modus werken. OutSystems
is het eerste low-code ontwikkelplatform waarmee dergelijke native mobile apps gemaakt kunnen worden.

Het OutSystems Platform™ (V.10) biedt 7 features die de time-to-market van mobiele apps verkorten:

1. Visueel slepen en neerzetten van alle componenten van mobiele apps, zoals user interface, backend
integratie en business informatie.

2. Eén keer bouwen, overal uitrollen. Eén codebase kan worden ingezet voor zowel iOS- als Android-
platforms.

3. Lever high-performance gebruikerservaringen met een naadloze, sub-80 milliseconde responstijd.
OutSystems 10 bevat een uitgebreide bibliotheek aantrekkelijke, geoptimaliseerde UX widgets en de
mogelijkheid aangepaste code toe te voegen met een pixel-perfecte bediening.

4. Integreer native device-eigenschappen en sensoren zonder code te schrijven: camera’s, touch ID,
beweging, en nog veel meer. Sleep sensorfunctionaliteit in je modellen om een indrukwekkende
gebruikerservaring te creëren.

5. Bouw verfijnde en veilige offline ervaringen met on-device business informatie, zonder je zorgen te
hoeven maken over de onderliggende mechanismen. Ondersteun elk offline scenario, van eenvoudige
offline data caching tot de meest complexe offline datatoegang en -synchronisatie.

6. Vereenvoudig implementatie met tijdbesparende functies: test je apps direct op elk apparaat, maak je
apps met één klik beschikbaar voor de app store en werk apps automatisch bij via het netwerk.

7. Word koploper in de race van mobiele app ontwikkeling. In een paar weken tijd gaan ontwikkelaars van
nul ervaring naar zeer productief.

Platform Overview

Het OutSystems Platform™ is samengesteld uit drie pijlers. De eerste pijler is een visuele ‘rapid application’
software ontwikkeltool. Daarmee kan een enorme productiviteitsverhoging worden bereikt. Je kunt er alles mee
bouwen dat je als bedrijf nodig hebt om succesvol te zijn: de interfaces, de logica, de workflows, het proces
en de integraties.

De tweede pijler biedt een zeer krachtige integratie. Het OutSystems Platform maakt het buitengewoon
eenvoudig om te integreren met allerlei services, API’s en databases van anderen. Dit component brengt de
ontwikkeltijd nog verder terug omdat in veel trajecten meer dan de helft van de tijd wordt besteed aan het
oplossen van integratieproblemen.

De derde belangrijke pijler bestaat uit het feit dat het OutSystems Platform™ volledige ondersteuning biedt
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voor applicatie life cycle management. Dat betreft de automatisering van het totale proces van
afhankelijkheidscontrole, staging, uitrol en draaien.

Figure 1. Platform Overview

Platform As A Service
Het OutSystems Platform™ is op verschillende manieren te gebruiken:

• op locatie,

• in de cloud

• hybrid, combinatie van beiden.

Hierbij kunt U gebruik maken van onze PaaS-oplossing of uw eigen IaaS- of private cloud. De applicaties die
u met behulp van het Agile Platform™ ontwikkelt, zijn gebaseerd op standaard stacks. Ze zijn vrij van niet-
open technologie en kunnen op eenvoudige wijze tussen publieke en private clouds worden overgezet,
zonder de noodzaak van extra programmeerwerk.

Standaardarchitecturen: In tegenstelling tot niet-open technologieën en frameworks genereert het Agile
Platform™ gestandaardiseerde, geoptimaliseerde en volledig gedocumenteerde .NET- of J2EE-broncode die
geen runtime-interpreters of -engines vereist en een Vendor Lock-in is niet aan de orde.

Reduceer ontwikkeltijd

Ontwikkel en wijzig applicaties in razendsnel tempo en met minimale training Uit recent onderzoek blijkt dat
projectteams die applicaties ontwikkelen met behulp van het Agile Platform gemiddeld 10,9 keer sneller
werken dan programmeerteams die gebruikmaken van standaardtechnologieën. Visueel definiëren van alle
aspecten van de applicaties die geen diepe programmering behoeven. Dit omvat de definitie en het ontwerp
van gebruikersinterfaces, datamodellen, business logica, veiligheidsregels, asynchrone taken en web services.
Het visuele ontwerp van het Agile Platform™ versnelt de kennisoverdracht en training van nieuwe
medewerkers aanzienlijk.
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1-Click Publish

Ontwikkel op simpele wijze uiterst solide en veilige apps en neem ze in een paar minuten in productie. Het
Agile Platform™ stelt u in staat om zich te concentreren op de zakelijke behoeften van uw organisatie en biedt
u de mogelijkheid om schaalbare, veilige en gebruiksklare applicaties af te leveren. Met de functie One-Click
Publish kunt u uw applicaties binnen een paar minuten in productie nemen, op locatie (front-end servers
zonder downtijd) of in de cloud, met de 1-Click-Roll Back-feature kunt u naar voorgaande situaties teruggaan;

Integreer met alles

Integreer uw bestaande systemen en breid ze uit op basis van uw eigen technologische standaarden. Het
Agile Platform™ maakt het uiterst eenvoudig om legacy systemen en databases met nieuwe applicaties te
integreren. Het biedt kant-en-klare integratiemogelijkheden voor populaire software en speciale wizards voor
het migreren van legacy databases. Hierdoor kunt u bestaande systemen in een handomdraai integreren en
uitbreiden.

Geïntegreerde connectors – Een uitgebreid aanbod aan connectors voorziet in een eenvoudige koppeling met
veelgebruikte SaaS- en legacy-applicaties, waaronder Box, Twilio, LinkedIn, Twitter, ZenDesk.

Figure 2. Voorbeeld integratie

De mogelijkheid om eigen connectors te bouwen – Koppelen met iedere andere applicatie is mogelijk dankzij
de gebruikersvriendelijke, doch krachtige SOAP en RESTful web services of door middel van bestaande Java
of .NET code.

Life Cycle Management

Beheer de volledige levenscyclus van uw applicaties binnen een centrale, geïntegreerde omgeving. Met het
Agile Platform™ kunt u de volledige levenscyclus van zakelijke internetapplicaties en mobiele apps beheren.
Het platform biedt geïntegreerde mogelijkheden voor applicatieontwikkeling en bedrijfsprocesbeheer (BPM) in
combinatie met functionaliteit voor applicatiebeheer en prestatiebewaking. Zo kunt u uiterst snel inspelen op
de veranderende bedrijfsbehoeften. Aanvragen kunnen worden beheerd vanuit een enkele locatie dit maakt
het onder meer makkelijk om teams samen te laten werken, versies te beheren, en performance-analyse te
doen. Service Repository, gecentraliseerde beveiliging (user en rol gebaseerde toegang) en Configuratie
Management maken hier ook deel van uit. Wijzigingen en feedback wordt tijdens de ontwikkeling en
gedurende de gehele levenscyclus, efficiënt verwerkt met de Embedded Change Technology. TrueChange ™
technologie automatiseert de impact van changes en biedt ‘self-healing’ mogelijkheden.

Mobile Apps

De vraag naar mobiele applicaties stelt IT-afdelingen voor problemen die ze onmogelijk kunnen oplossen met
Java of .Net. Het gaat in eerste instantie om het tempo waarin nieuwe mobiele applicaties moeten worden
opgeleverd. Maar waar je vroeger alles binnen één architectuur kon ontwikkelen, en het vervolgens bijna
overal op kon draaien, zie je dat er tegenwoordig vier platforms zijn. Terwijl je ook voor het web moet blijven
ontwikkelen. En dan zijn er nog al die verschillende form factors: tablets, smartphones, et cetera. Tot slot is de
gebruikerservaring heel belangrijk bij de ontwikkeling van mobiele apps. Daarvoor heb je een extreem snelle
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vorm van prototyping nodig. IT moet op dit vlak bijna per dag met een nieuwe versie kunnen komen.
Daarvoor moet je beschikken over het juiste gereedschap. En dat is precies wat het Agile Platform™ biedt. Het
OutSystems Platform gaat daarmee voorop in de high productivity-ontwikkelwereld.

Cloud

Het Agile Platform™ biedt de keuze: OutSystems’ PaaS vanuit de cloud of diens PaaS
vanuit het eigen datacenter. In het eerste geval managet OutSytems het platform als
een service, in het tweede geval doet de organisatie dat zelf. Operationeel gezien is
dat het enige verschil. Het is een volledig hybride oplossing. Je kunt beide oplossingen
beheren met dezelfde tools en zonder probleem applicaties vanuit de cloud naar je
eigen datacenter verplaatsen of omgekeerd.

Veel bedrijven maken van beide gebruik. Het bouwen van een oplossing gaat met het Agile Platform™
namelijk zo snel, dat de applicatie soms al klaar is voordat de apparatuur waarop hij moet gaan draaien is
gearriveerd in het eigen datacenter. Een organisatie begint dan met zijn ontwikkeling in de publieke
cloudomgeving van OutSystems en switcht vervolgens naar ‘on-premises’, omdat het bijvoorbeeld zijn data
niet op het publieke platform van OutSystems, dat tegenwoordig draait bij Amazon, wil onderbrengen. Dus
veel bedrijven doen met het Agile Platform™ de ontwikkeling en het testen, waarna ze de productie-omgeving
bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen in eigen huis onderbrengen.

Een andere factor die een rol speelt heeft te maken met integratie. Als je een lastige integratie moet
doorvoeren met applicaties in het eigen datacenter, dan kan dat proces het beste zo dicht mogelijk bij de
eigen infrastructuur plaatsvinden. Moet er daarentegen integratie plaatsvinden met een SaaS-oplossing dan
zal dat eerder in de publieke cloud worden gedaan.

High Productivity dataverwerking en -visualisatie

Het OutSystems Platform™ biedt Visuele samenvoeging van data, functionaliteit waarmee
complexe queries real-time en met live data grafisch kunnen worden ontsloten, gekoppeld en ingezien. Met
deze functionaliteit kunnen de tijd en inspanningen die nodig zijn om gegevens op te halen, te combineren, te
bewerken en te presenteren flink worden teruggebracht. Waar het normaal gesproken uren zou kosten om
SQL-queries te bouwen en via trial-and-error te testen, is hetzelfde resultaat nu binnen enkele minuten en
foutvrij te realiseren. Deze functionaliteit verkort de tijd die nodig is om van business-aanvraag naar
visualisatie te gaan.

OutSystems Now

OutSystems Now is een open source, native mobile app die beschikbaar is in de Apple en Google Play App
Stores. OutSystems Now:

• Biedt rijke device-integratie en toegang tot sensoren van mobiele devices van de met OutSystems
opgeleverde responsive web applicaties.

• Maakt het mogelijk om alle met OutSystems opgeleverde applicaties uit te rollen vanaf één locatie en met
één login.

• Dient als een enterprise app store waarmee IT-organisaties de gebruikerstoegang voor mobiele applicaties
kunnen controleren en beheren op basis van gedefinieerde rollen en taken.

• Stelt ontwikkelteams in staat om één app te ontwikkelen voor alle apparaten, zodat een app ook de juiste
look & feel heeft op een desktop zonder OutSystems Now, en waarbij de app op een directe manier
gebruik kan maken van de op de mobiele device aanwezige sensoren, zoals GPS of een camera.

• Is open source, zodat het eenvoudig branded, aangepast en uitgebreid kan worden terwijl het
tegelijkertijd de beheermogelijkheden biedt van een eigen omgeving.
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Hoe werkt het
Het OutSystems Platform™ biedt alle benodigde hulpmiddelen en functionaliteit waarmee ontwikkeling,
wijziging en onderhoud van web-business applicaties, volledig geïntegreerd wordt ondersteund en
geautomatiseerd. Uw programmeurs en operationele team kunnen daarbij gebruikmaken van een en dezelfde
toolset. Zo bespaart u tijd, geld en een hoop kopzorgen!

Integrale visuele ontwikkeling. Assembleer, componeer en wijzig web & mobiele applicaties visueel. User
interface, data modellen, business rules, scheduled processen, web services, en integratie adapters kunnen
met drag-and-drop worden gecreëerd en gewijzigd.

Functierijke zakelijke internetapplicaties. Het OutSystems Platform™ stelt u in staat om rijke Web 2.0- en
HTML5-compliant bedrijfsapplicaties te ontwikkelen die er op alle mogelijke hardware even strak uitzien.
Ingebouwde wijzigingstechnologie. Het OutSystems Platform™ biedt ingebouwde
samenwerkingsmogelijkheden die zakelijke gebruikers aanmoedigen om rechtstreeks via de
gebruikersinterface van de applicatie feedback te leveren, snel en eenvoudig.

1-Click-Publishing Nieuwe applicaties en versies worden automatisch geverifieerd en geïmplementeerd, en wel
zonder een seconde downtime — zelfs binnen verschillende omgevingen, serverparken en clusters. Op deze
manier kunt u snel en zonder risico’s veranderingen doorvoeren!

Ingebouwde tutorials en gratis training Het Agile Platform wordt geleverd met ingebouwde interactieve
tutorials die u snel op weg helpen. Daarnaast is er een uitgebreid opleidingsprogramma beschikbaar.

Service Studio

Figure 3. Service Studio

Dit is een complete visuele ‘rapid application’ soft-ware ontwikkelomgeving. Drag-and-drop de functi-onaliteit
om interfaces, business processes, logic en data modellen te creëren en zo full-stack, cross-plat-form
applicaties te ontwikkelen.
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Service Center

Figure 4. Service Center

Service Center geeft de mogelijkheid om beheer over alle applicaties, componenten en integratie-punten uit te
voeren. Alles wat nodig is voor het inrichten dan wel fine-tunen van de performance en horizontale
schaalbaarheid is beschikbaar mid-dels log- en monitoringinformatie.

Lifetime

Figure 5. Lifetime

Hiermee wordt de gehele applicatie-portfolio cen-traal beheerd. Het stagen van onderling afhanke-lijke
applicaties wordt gecontroleerd en efficiënt uitgevoerd. Het garandeert het stroomlijnen van het gehele
DevOps proces.
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Integration Studio

Figure 6. Integration Studio

Biedt een zeer krachtige integratie mogelijkheid. Het OutSystems Platform maakt het buitengewoon een-voudig
om te integreren met allerlei services, API’s en databases of uit te breiden met eigen custom code. Hierdoor
wordt de ontwikkeltijd nog verder terug ge-bracht. Alle componenten en connectoren die hier-in zijn gebouwd
worden eenmalig gedeployed en kunnen zo door elke applicatie worden hergebruikt.

Inforza
Inforza moderniseert, op innovatieve wijze, software. 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.

Door deskundigheid, kennis en jarenlange ervaring hebben de consultants van Inforza, tot volle tevredenheid
van de opdrachtgevers, in talrijke projecten belangrijke bijdrage geleverd. Oplevering van Inforza Projecten
vindt plaats binnen budget (tijd en geld) en onderscheiden zich door een extreem korte ROI. Met de ervaren
en gecertificeerde docenten van de Inforza Opleidingen wordt met hoog rendement kennis overgedragen
door toepassing van unieke concepten.

Inforza levert haar diensten aan tal van in Nederland actieve bedrijven, waaronder meerdere multinationals.

Inforza BV - Kelvinring 44, 2952 BG Alblasserdam - Postbus 328, 2950 AH Alblasserdam
T: 078-6933302| F: 078-6930010 | I: www.inforza.nl
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