
eBook Mobile Strategie
Hoe kan ik mijn mobile app strategie snel starten?



Introductie
Dit E-boek geeft inzicht in de technologische mobiele ontwikkelingen en op welke wijze u hier op kunt
inspelen. U zult in staat zijn om een Mobile App strategie te ontwikkelen, die zal leiden tot hogere
productiviteit en het efficiënt ontwikkelen van Mobile Apps en beheer hiervan.

Waarom zou ik Mobile inzetten
Voordat u een Mobile Strategie ontwikkelt, zult u zichzelf eerst de vraag moeten stellen: “Is het wel nuttig om
Mobile te gaan? Gaat het echt businesswaarde toevoegen?”

Volgens Industrie Analisten brengt Mobile verbeteringen voor de organisatie in termen van efficiency
verhoging en verlaging van operationele kosten. Dit betekent dat investeren in een Mobile Strategie, uw
medewerkers de middelen in handen krijgen om sneller en betere beslissingen te kunnen nemen.

Sterker nog, er is al bewijs dat Mobile zich “uitbetaald” heeft! Recent onderzoek van Forrester heeft
aangetoond dat 75% van de beslissing nemers de ervaring heeft dat het beschikbaar stellen van Mobiele
Apps de productiviteit van de medewerkers heeft vergroot, en 6,5% heeft bevestigd dat reactie tijden en
snelheid in besluitvorming zijn toegenomen. De voordelen zijn dus al aangetoond.

Mobile stelt relevante informatie op het juiste moment en de juiste plaats beschikbaar. Dit biedt inzicht en de
middelen waardoor doelgerichtheid vergroot wordt en doelmatigheid verhoogd wordt.

Medewerkers zijn zich hiervan bewust, en zij zijn ook degenen die de Mobiele trend verder vooruit zullen
duwen. Als IT gebruikers laten zij zich niet meer voorschrijven welke smartphone, laptop of tablet ze moeten
gebruiken. Bovendien lopen werk en privé steeds meer in elkaar over, ook op alle mobiele apparaten. Wat in
2011 al op veel plekken voorzichtig werd ingevoerd, wordt in 2012 de norm: werknemers bepalen zelf met
welke hardware ze productief willen zijn. Zij brengen hun eigen mobiele device naar de werkplek en
verwachten dat applicaties benadert kunnen worden vanaf hun eigen device.

En de tijd van één systeem, de Windows-pc, is echt over. De komende jaren zal de dominantie van de
Windows-pc afkalven tot ruwweg de helft van de gebruikte apparatuur. De rest wordt dan verdeeld over
mobiele Android, Apple, Blackberry-devices, en natuurlijk de mobiele versie van Windows 8.
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De uitdaging

Hoe worden deze applicaties gebouwd en onderhouden in het licht van de constant veranderende
technologie en device opties. Er zijn vele technologieën beschikbaar om Mobile te gaan. Frameworks, IDE`s,
debuggers, emulatoren, ……en dat werkt! Maar voordat een keuze gemaakt wordt uit de Tools, zal er eerst
een keuze gemaakt moeten worden uit het type Mobiele Applicatie die ontwikkeld moet worden. Er zijn 3
typen Mobiele Apps waaruit een keuze gemaakt kan worden:

Native apps

dit zijn de applicaties die geïnstalleerd worden op het device via een App Store. Dit zijn de apps die
normaliter een rijke gebruikers mogelijkheid bieden, aangezien deze speciaal voor een specifiek device zijn
ontwikkeld. Het nadeel daarentegen, voor ieder device dat ondersteunt zou moeten worden, zal een
specifieke versie van de app gebouwd moeten worden.

Mobile Web Applicaties

Dit zijn Mobiele apps die op een web server draaien, en benaderd worden via de web browser van het
device waarbij gebruik gemaakt wordt van een internetverbinding. Dit zijn niet de gebruikelijke web sites,
maar voor mobiel gebruik bestemde doeleinden, die, als dit goed gebeurd, dezelfde look en feel hebben als
Native apps maar een internet-connectie nodig hebben om te kunnen werken.

Hybride Applicaties

Het doel van dit type applicaties is om zowel het voordeel van de native en mobiele web apps te combineren.
Dit wordt gerealiseerd door een dunne native schil om de om de mobile web app te bouwen, waardoor de
mobile web app wordt uitgebreid met de mogelijkheden die alleen een native app kan bevatten. Door het
toepassen van deze technologie kan de app in de Appstore geplaatst worden, en de speciale features van het
device, zoals camera en gps gebruikt kunnen worden. Maar, nog steeds zal een specifieke versie van deze
dunne native schil gebouwd moeten worden voor ieder te ondersteunen device.

Wat is de snelste manier?

Mobile Web Apps is de meest aangewezen route om met Mobile te starten. Vergeleken met Native Apps
bieden Mobile Web Apps een aantal belangrijke voordelen:

Het is geen nieuwe technologie

Als er al web ontwikkelingen zijn, is de overgang naar mobile veel effectiever dan het leren van een nieuwe
technologie: Native. Nieuwe devices werken heel goed met de meest recente standaarden, zoals HTML5 en
CSS3. Deze standaarden zijn erg krachtig en kunnen gebruikt worden om apps te ontwikkelen die een hoge
gebruikerservaring biedt.
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Het is niet noodzakelijk om te installeren op het device van de gebruiker.

Eenvoudig publiceren op de web server en dat is het dan. Geen noodzaak om alle gebruikers te verplichten
om een nieuwe app te installeren, en zodra een nieuwe release gepubliceerd wordt, zijn alle gebruikers
automatisch direct up-to-date.

Er wordt 1-malig ontwikkeld

En de app werkt op een grote verscheidenheid aan devices: Een native app zal voor ieder specifiek device
ontwikkeld en onderhouden moeten worden. Aangezien Mobile Web Apps op standaarden zijn gebaseerd
zul je slechts 1 versie van de applicatie hoeven te ontwikkelen, die vervolgens toepasbaar is voor
verschillende devices

Je wordt Agile

Om een Native App in de Appstore te publiceren, zal er een approval proces doorlopen moeten worden. De
extra stap heeft tot gevolg dat nieuwe versies van de App niet zo snel geleverd kunnen worden als je zou
wensen, waardoor je niet echt Agile kunt zijn. Wat er uitsluitend met een Mobile Web Applicatie hoeft te
gebeuren; publiceer de applicatie naar een centrale server en de applicatie is direct beschikbaar en
bruikbaar voor de gebruiker. Geen extra stap noodzakelijk die uitsluitend tijdverlies tot gevolg heeft.

Na het besluit welk type mobile applicatie er wordt ontwikkeld, kies je een actuele applicatie om jouw
mobiele strategie “gezicht” te lanceren.

De beste manier om te starten is om een eenvoudige en snel te ontwikkelen applicatie te kiezen die snel
business waarde levert. Hiermee wordt gevoel opgedaan wat de uitdagingen van Mobile Apps kunnen zijn,
deze ervaring komt van pas in het geval van de meer veeleisende mobile applicaties. Hieronder een 2-tal
typen van projecten die een uitstekende eerste ervaring kunnen zijn:

Bouw een mobiel  front-end  op een bestaand systeem

Het idee hiervan is om een system te selecteren wat zich leent voor een mobiele toepassing, en voeg hier een
mobile schil aan toe. Ervan uitgaande dat een platform in gebruik is dat eenvoudig integreert met de
bestaande systemen, zal dit type applicatie de mogelijkheid bieden om de focus te houden op het mobile
vlak, waarbij tegelijkertijd er iets snel wordt geleverd wat uitermate nuttig is.

Aanpassing van een bestaande mobile web applicatie voor zakelijke
toepassing

Met een beetje geluk vind u een Mobile Web App die al in hoofdlijnen de functionaliteit levert die
noodzakelijk is. Vervolgens worden kleine aanpassingen, de kennis van Mobile Apps neemt snel toe, op basis
van deze aanpak. De truc is om een app te vinden die eenvoudig te begrijpen en te wijzigen is, waarna deze
geheel eigen gemaakt kan worden.

Ondanks het voordeel om de kennis en ervaring van het ontwikkelen van web applicaties te benutten, zullen
er toch nog de nodige uitdagingen resteren om Mobile Web Apps te ontwikkelen. Er zijn vele technologie
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frameworks en er zullen technische discussies ontstaan. Deze discussies zijn snel te slechten door te
concentreren op het business probleem. Als dit het uitgangspunt is, wordt de waarde van het Agile Platform™
snel duidelijk. Het Agile Platform™ is een complete oplossing die je in staat stelt om zeer eenvoudig en snel
Mobile Web Apps op te leveren, die extreem goed bruikbaar zijn door een grote verscheidenheid aan
devices. Snelle start wordt hierdoor gerealiseerd:

• Bouw mobile web applicaties voor zakelijke toepassing voor de gehele onderneming, zonder zorg over
de details.

• Begin met een bestaande applicatie die eenvoudig te begrijpen en te wijzigen is.

• Integreer eenvoudig met bestaande systemen, zoals SAP, legacy databases, salesforce.com, etc.

• Ervaar een toename in productiviteit van factor 10.9 waardoor de mobile strategie een snelle start maakt.

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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