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Introductie Inforza 

Onze afnemers behalen of behouden concurrentievoordeel  

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 bijdragen 
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.  
 

De pijlers van Inforza  

   

 

Kennis 
Centrum 

Legacy  

Beheer & 
Onderhoud. 

Applicatie 
Lifecycle 

Academy  
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http://www.inforza.nl/opleidingen?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=tekst
http://www.inforza.nl/opleidingen?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=tekst


                                                                 

 
3 

De Inforza Consultants 
 
Vanuit ons Kenniscentrum leveren onze consultants inzet en expertise aan  
de 3 Inforza pijlers:  

 Legacy  

 Applicatie Lifecycle  

 Academy 

 

De Inforza Consultants zijn hoog gekwalificeerd, hebben jarenlange ervaring en hebben met 
succes bijdragen geleverd in een groot aantal IT-projecten. Kenmerkend aan de Inforza 
consultant: een grote passie voor hun vakgebied en het behalen van resultaat, een sterk 
inlevingsvermogen in de wereld van de opdrachtgever en zijn doortastend.  
 
De projecten van Inforza voorzien in de noodzaak om, in hoog tempo en met constant 
wijzigende eisen, resultaat te leveren. Wij implementeren zakelijke applicaties die volledig 
overeenstemmen met de eisen die de gebruiker eraan stelt en deze zijn gegarandeerd 
binnen budget (tijd & geld) opgeleverd.  
De hoog gekwalificeerde en gespecialiseerde samenstelling van het Inforza Project team is 
een combinatie van de Inforza consultants en onze Near Shore resources, waarover wij 
beschikken vanwege onze Joint Venture. Zo garanderen wij constante beschikbaarheid van 
een uiterst schaalbaar team van hoogopgeleide specialisten voor innovatieve maatwerk 
software projecten. 
Wij geloven, dat dit gemengde model de juiste basis is om écht maximaal de voordelen van 
near shoring uit te nutten,  waarbij het cruciaal is om de services op lokaal niveau te 
optimaliseren.  
 

Legacy  
 

Taal en Platform onafhankelijk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Legacy Modernisatie   
Inforza heeft de kennis en kunde om uw legacy systemen met nieuwe IT technologieën weer 

aan de eisen van vandaag te laten voldoen.  
 

http://www.inforza.nl/?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=header
http://www.inforza.nl/consultancy?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=tekst
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Ontsluiten 
Hiermee bieden wij u de mogelijkheid uw bestaande legacy-systeem via moderne 
gebruikersinterfaces te ontsluiten. 
 

Uitfaseren 
Inforza ontwikkelt daartoe een schil die om uw systeem wordt gebouwd. Fasegewijs 
herbouwen we vervolgens bestaande functionaliteit uit uw legacy-systeem. Tot slot 
ontwerpen we een nieuwe database en voeren we een dataconversie uit. 

 
End-of-life beheer 
Legacy systemen zullen zorgvuldig moeten worden geconverteerd naar een nieuw of 
vernieuwt IT systeem. Onze IT professionals hebben een ruime ervaring opgebouwd met 
beheer van Legacy IT systemen. Inforza beheerd uw huidige systeem zorgvuldig en 
betrouwbaar, zodat u verzekerd bent van continuïteit en stabiliteit tijdens de gehele 
overgangsfase. 

 
Outtasking 
Als outtasking partner zijn wij verantwoordelijk voor het resultaat. Bij het opstellen van een 
outtasking plan nemen wij met u door alle mogelijkheden: kennisborging en handboeken, 
mankracht en back-up in geval van ziekte of vakanties. 24/7 stand-by service en telefonische 
ondersteuning, enzovoorts. In samenspraak met u formeren we een vast team, waarbij het 
tot de mogelijkheden behoort dat medewerkers van uw organisatie worden betrokken in het 
project, of zelfs door ons worden overgenomen.  
 
Met het outtasking plan creëren we een solide, heldere basis voor een succesvolle en wat 
ons betreft langdurige samenwerking. Structureel klantcontact en evaluaties zorgen ervoor 
dat u overzicht houdt over en grip op het project.  

Applicatie ontwikkeling 
Wij ontwerpen, bouwen en beheren zakelijke toepassingen; Web- & Mobiele applicaties, 
door inzet van gespecialiseerde kennis in iedere fase van de Applicatie Levenscyclus en 
toepassing van innovatieve middelen.   
 

 

http://www.inforza.nl/?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=header
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Expertise gebieden Inforza  

 

Zakelijke Applicaties  
Inforza ontwikkelt een grote verscheidenheid aan zakelijke applicaties; een kleine greep uit 
de gerealiseerde verschillende maatwerk toepassingen:   
 

 CRM en billing systeem  

 Product en Promotie Materiaal System 

 Webshops (hoog transactioneel)   

 Audit en Controle Systeem van Europese Unie Fonds 

 Wereldwijd medewerkers informatie portal 

 Web gebaseerd Global Performance System 

 Klinische proeven en data analyse systeem 

 Gas reconciliatie systeem 

 Geautomatiseerd Onbalans validatie proces 

 Geautomatiseerd factuur validatie process  

 Geheel geïntegreerd en gecentraliseerd Personeel Registratie Systeem 

 Online ticketing management systeem 

 Gecentraliseerd materiaal-aanvraag systeem  

 Tol Management Systeem  - Consolidatie van alle Billing Informatie 

 SOX compliant HR applicatie waarmee personeel absenties wordt beheerd 

 Call center applicatie  
 

Mobiele Apps   
Wij ondersteunen organisaties bij de introductie van Mobiele Apps; van concept, 
architectuur, design tot en met bouw, interfacing, uitrol en beheer. Wij doen dit 
platformonafhankelijk voor alle mobiele devices; Smartphones, Tablets – iOS, Android en 
Windows. Inforza bouwt Native, Hybride of Web Apps, geheel afhankelijk van de 

http://www.inforza.nl/?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=header
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doelstellingen zoals geformuleerd in de conceptfase. Hierdoor garanderen wij maximale 
doelmatigheid en effectiviteit.  
 
Inforza heeft kennis en ervaring om interne (klant)systemen te ontsluiten via mobiele apps. 
Doordat we al veel apps hebben gebouwd, beschikken we over een bibliotheek (repository) 
aan functionaliteiten die herbruikbaar zijn, mede hierdoor kunnen we sneller en 

kostenefficiënter werken. Apps 
kunnen maatwerk zijn, maar 
Inforza heeft ook kant-en-klare 
bedrijfsapps beschikbaar die we 
kunnen aanpassen aan uw 
huisstijl en backend-systeem. 
Inforza  werkt volgens de Agile 
scrum-werkwijze. Hiermee is het 
mogelijk om veranderde 
tussentijdse inzichten mee te 
nemen in het eindresultaat. 
Inforza ontwikkelt creatieve 

concepten tot mobiele apps die een optimale gebruikerservaring bieden én goed blijven 
werken, vanwege onze unieke combinatie: ervaring, design en technologie. Inforza hecht 
veel belang aan innovatie, integratie en usability – wij combineren bestaande ideeën met 
nieuwe invalshoeken en vertalen daarmee concepten tot krachtige oplossingen. Onze apps 
zorgen binnen uw organisatie voor de toegevoegde waarde en user adoption waarnaar u op 
zoek bent! 

 
 
 
Inforza Agile Project aanpak 
De Inforza Agile Project aanpak wordt uitgevoerd volgens een bewezen 8-fasen aanpak.  

 

http://www.inforza.nl/?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=header
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Deze aanpak biedt organisaties de mogelijkheid om binnen de huidige economische 
omstandigheden slagvaardig, kosten efficiënt te opereren en hierdoor, zonder enige 
kwaliteitsconcessie, concurrentievoordeel te behalen . 
 

Agile Project Management tool 

In het kader van de gewenste transparantie zetten wij tijdens uitvoering van het project een 
Agile Project Management tool in. Hiermee wordt vooraf en gedurende het project alle 
relevante informatie beschikbaar gesteld – inzage inspanningsinschatting tot op feature-

niveau en voortgangsrapportage waaruit inschatting van de inspanning wordt gekoppeld aan 
de werkelijke tijdsbesteding – inzicht in overall status (gerealiseerd, onder handen en 
backlog) van het project wordt per sprint, eveneens op feature-niveau beschikbaar gesteld.  

Het Agile Scrum Projectteam  

Het projectteam kenmerkt zich door de multidisciplinaire samenstelling: elk teamlid is expert 
op het aandachtsgebied waar ze binnen het team verantwoordelijk voor is. Deze 
professionals beschikken over de hoogste haalbare  OutSystems-certificeringen en hebben 
een grote diversiteit van projecten succesvol uitgevoerd en opgeleverd.  
 
Dit omvangrijke aantal OutSystems gecertificeerde medewerkers is, met de noodzakelijke 
jarenlange praktische ervaring, een waarborg voor continuïteit en kwaliteit van leveren. 
Daarnaast kan Inforza als Business Partner van OutSystems gebruik maken van de 
hooggekwalificeerde kennisbank van OutSystems, mocht daar in de praktijk aanleiding voor 
zijn.  

Technologie  

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.   

http://www.inforza.nl/?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=header
http://www.inforza.nl/applicatie-ontwikkeling?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=tekst
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Het Agile Platform realiseert ons doel om IT simpel te maken 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 100.000en gebruikers. 

 

Quality Management   
Vanwege de groeiende behoefte aan software productie, heeft test service een autonome 
positie verkregen, waarbij de quality assurance principes in acht genomen worden. De grote 
druk op programmeurs om applicaties te ontwikkelen en aan te passen, de verwachting van 
gebruikers om toegang te krijgen tot kwalitatief goede applicaties en de contante stroom 
aan veranderingen vanwege wet- en regelgeving, bedrijfsrichtlijnen en vanwege 
concurrentievoordelen, heeft tot gevolg dat er een grote vraag is ontstaan naar 
onafhankelijke test-experts. Wij voorzien in deze groeiende capaciteitsbehoefte met onze 
QFactory, ontstaan uit de expertise die wij vanaf 1995 op dit gebied hebben ontwikkeld.  
 
Wij onderscheiden ons door een gedegen en praktische aanpak, maar zeker ook doordat we 
vanuit een resultaatverplichting werken. Onze consultants zijn door ons geselecteerd om 
hun sterk gevoel voor processen en hun uitstekende communicatieve en analytische 
vaardigheden. Dit ondersteunt onze visie dat uitsluitend hoog gekwalificeerde, tool 
onafhankelijke en zeer ervaren consultants met diepgaande kennis van de toonaangevende 
tools, in staat zijn om onze opdrachtgevers weer grip en controle te bieden op de resultaten 
vanuit het QA proces en de bijdrage die wordt geleverd aan het behalen van de algehele 
bedrijfsdoelstellingen.  
 

http://www.inforza.nl/?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=header
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Wij identificeren alle potentiele risico`s en helpen deze 
te vermijden en hiermee de stabiliteit van de business 
processen te garanderen gedurende de gehele software 
ontwikkel levenscyclus. Bij voorkeur vanaf de initiële 
fase teneinde hierdoor risico`s, kosten en complexiteit 
te verlagen. Inforza levert deze complete dienst (On Site 
of Near Shore) waarbij wij volledige 
verantwoordelijkheid nemen voor het QA-proces en 
ondersteunen hiermee organisaties om projecten 

binnen deadline en budget te realiseren.    
Wij bieden geïntegreerde oplossingen en gespecialiseerde diensten; implementatie van 
processen tools en beheer-procedures, noodzakelijk om de ontwikkeltijd te verkorten en de 
project kwaliteit te verhogen, zonder de uiteindelijke kosten toe te laten nemen. Inforza`s 
Quality Management oplossing bevat de volgende geïntegreerde componenten:  
  
TEST MANAGEMENT – geïntegreerde systeemtesten en certificering  
SOFTWARE CHANGE & CONFIGURATION MANAGEMENT  - controle over de software 
ontwikkel-cyclus.  
SOFTWARE QUALITY ASSURANCE – requirements definitie en beheer, project portfolio 
management. 
 

 
 
 

Business Discovery  
Binnen een organisatie is een schat aan gegevens beschikbaar, maar leidt die ook 
automatisch tot bruikbare inzichten? Inforza helpt om deze gegevens te vertalen naar 
bruikbare informatie, inzichten en kennis.  
 
QlikView geeft u snel, overzichtelijk en toegankelijk inzicht in hoe u ervoor staat. U kunt 
gegevens uit verschillende bronnen combineren en op samenhang analyseren. In 
tegenstelling tot vergelijkbare systemen, is QlikView eenvoudig in het gebruik. Daarnaast is 
de implementatie in vergelijking met andere BI-systemen niet kostbaar.  
 
QlikView wordt wereldwijd ingezet binnen meer dan 15.000 bedrijven en instellingen, met in 
totaal meer dan 510.000 gebruikers. Deze organisaties hebben de gebruikers de 
mogelijkheden geboden om zeer eenvoudig data te: zoeken, consolideren en analyseren.  
Een compleet nieuw niveau van analyse, inzichten en waarde die wordt toegevoegd met een 
user interface die helder en duidelijk is en de mogelijkheden biedt om met de juiste 
informatie goed onderbouwde managementbeslissingen nemen. 
 
Inforza levert creatieve en slimme oplossingen rondom het QlikView applicatie-platform. 

Expertise van informatieanalyse, ontwikkeling en van 

training tot overdracht. Wij doen dat bij On Site of 

vanuit onze QlikFactory.  

 

http://www.inforza.nl/?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=header
http://www.inforza.nl/quality-management?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=tekst
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Technologie  

Het QlikView Business Discovery platform biedt échte self-service BI. Hierdoor worden 
zakelijke gebruikers in staat gesteld om op innovatieve wijze beslissingen te nemen. 
QlikView is het meest flexibele Business Intelligence platform waarmee data naar kennis 
wordt getransformeerd.  
QlikView is 's werelds snelst groeiende BI-tool, snel te implementeren, zeer eenvoudig in 
gebruik en met een zeer korte return on investment.  
QlikView is een in-memory BI pionier. In-memory is belangrijk voor de prestaties, maar het 

ontwikkelen van een écht Business Discovery 
platform vergt meer. Queries en kubussen binnen 
traditionele BI worden soms in-memory gedraaid voor 
een snelle responsetijd. Echter, voor deze oplossingen 
is er nog steeds een tijdinvestering van de IT-afdeling 
nodig om de data associaties waar gebruikers op 
vertrouwen te onderhouden. 

 
Wat QlikView onderscheidt van anderen  
Het daadwerkelijke verschil wordt gemaakt met de in-memory technologie.  
Het QlikView Business Discovery platform: 

 Heeft een inference engine die de associaties binnen data automatisch onderhoudt. 
 Berekent aggregaties op elk gewenst moment, om zo een supersnelle gebruikerservaring te 

bieden. 

 Comprimeert data tot 10% van de originele omvang om de kracht van de processors 
optimaal te benutten.  

 Vervult al deze taken binnen een enkele oplossing.  

 
Inforza`s Factory concept  
Inzet van bewezen en state-of-the-art technologie – met, zeer ervaren en deskundige consultants - 

ontwikkelaars, designers, testers , BI-experts. Levering conform het  fixed-

budget resultaatverplichting, waarbij in een combinatie van On Site & Remote, 

werkzaamheden worden uitgevoerd. De Factory is ISO-9001 gecertificeerd. Dit 

concept staat garant voor een uitermate efficiënte werkwijze, biedt 

transparantie gedurende het project  en optimale levering is gewaarborgd. Wij 

garanderen constante beschikbaarheid van een uiterst schaalbaar team van 

hoogopgeleide en gecertificeerde specialisten in elk vakgebied.   

Software Factory 
Innovatieve Agile Scrum applicatie ontwikkel projecten 

Quality Factory 
Vanuit ons Centre of Excellence in Testing leveren wij onze diensten al sinds 2000, vanuit 

verschillende locaties, met meer dan 120 hoog gekwalificeerde medewerkers 

Qlik Factory 
Projecten vanuit onze Qlikfactory worden gerealiseerd volgens ons Closed Scope Model, met 

cyclische kwaliteitsreview processen, waarmee de hoogst mogelijke leveringskwaliteit is 

gewaarborgd 

http://www.inforza.nl/?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=header
http://www.inforza.nl/business-discovery?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=tekst
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Inforza Services Strippenkaart 
De Inforza Services Strippenkaart is een flexibele manier om gebruik te maken van de support 

diensten van Inforza. De strippenkaart biedt  een uren tegoed aan en kan direct worden besteed aan 

ad-hoc IT werkzaamheden of onderstaande diensten – On Site of Op Afstand. "Verrichtte" 

werkzaamheden worden geregistreerd in ons support systeem en zijn altijd inzichtelijk. 

Wij hebben de Inforza Services Strippenkaart geïntroduceerd om te voorzien in de behoefte van veel 

van onze afnemers om ad hoc, en zonder daar steeds opnieuw een opdrachtbevestiging voor te 

hoeven tekenen, gebruik te kunnen maken van onze diensten. De Inforza Services Strippenkaart is 

ideaal wanneer op U korte termijn een consultant in wilt plannen. Met de Inforza Services 

Strippenkaart worden uitsluitend de werkzaamheden en de tijdsinspanning afgestemd, waarna de 

consultant aan de slag kan. 

 On-site functionele testassistentie  
 On-site gebruikerstraining  
 Proces Consultancy  
 Functioneel Support OutSystems Platform - gebruikersvragen   
 Gebruikers documentatie  
 Ontwerp rapporten  

Inforza`s producten  
 

Inspectieronden 
Inspectieronden van Inforza biedt u de mogelijkheid uw inspecties en audits volledig te 
automatiseren en hiermee grote winst te behalen in efficiency, snelheid en nauwkeurigheid. 
Met behulp van een tablet kunt u op een makkelijke, efficiënte en gestandaardiseerde 
manier uw digitale kwaliteits- of veiligheidsinspecties (zoals HACCP-VCA) plannen, uitvoeren 
en opvolgen. Alle stappen worden gedigitaliseerd, actiepunten zijn daarna direct online 
beschikbaar en kunnen direct worden toegekend aan medewerkers. De resultaten worden 
centraal opgeslagen en de statistieken zijn na elke inspectie automatisch bijgewerkt.  
Inspectieronden zorgt dat u:  

 fouten voorkomt 

 tijd bespaart 

 altijd beschikt over gegevens die up-to-date zijn 
Maar er zijn meer voordelen. Zo heeft u de mogelijkheid om foto’s te maken met de 
handheld en deze te koppelen aan de registratie, inspectieronden automatisch in te plannen 
en kunt u registraties en signaleringen eenvoudig naar uw e-mail verzenden. Er kunnen 
automatische meldingen aangemaakt worden wanneer er een actie of maatregel gewenst is. 
Digitale inspecties zijn een belangrijke stap op weg naar een papierloze fabriek. 
Als kennispartner ondersteunen wij overheden, bedrijven en it-leveranciers op het gebied 
van inspecties en audits. De complexiteit van wetgeving en normenstelsels maakt het 
gebruik van slimme ict technieken voor inspecteurs en auditors onmisbaar. Wij leveren 
zowel inspectiesystemen als bijbehorende controlelijsten. Daarbij onderhouden we ook de 
wetgeving en controlelijsten voor gebruik in andere systemen. 
 

http://www.inforza.nl/?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=header
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Insights   
Dit is een oplossing gebaseerd op Qlik. Met een simpele Plug & Play-integratie met SAP Business One 

wordt alle informatie uit SAP Business 

One gecentraliseerd en op een simpele, 

snelle en intuïtieve manier als relevante 

bedrijfsinformatie gepresenteerd. 

Insights levert inzicht en analyse 

mogelijkheden op het gebied van: 

Verkoop – Opportunities - Inkoop – 

Debiteuren & HR.  

 

 
 

 

Opleidingen  
 

Inforza Opleidingen biedt een grote verscheidenheid aan trainingen, geheel in lijn met 1 
van onze kernwaarde: kennis overbrengen 

 

 

De Inforza Agile Opleidingen 

De meerwaarde die de Inforza Agile Opleidingen 
biedt is daar waar mensen, techniek en 
processen elkaar in een organisatie ontmoeten. 
De ervaring leert dat de grootste winst juist dáár 
valt te halen. Specialiteit van Inforza is het 
introduceren en uitrollen van de Agile Scrum 
aanpak in complexe, vaak multidisciplinaire 
omgevingen. Hier komen de jarenlange ervaring 
in de software industrie samen met coaching-
expertise en ervaring met het implementeren van 
een Agile manier van werken in diverse 
bedrijven, bij elkaar. 

 
De Inforza Agile Opleidingen heeft als doelstelling het rendement van ontwikkel projecten bij 
haar opdrachtgevers blijvend te vergroten. Daartoe wordt een samenhangend diensten 
portfolio aangeboden op het gebied van Agile Scrum. Hierbij is het uitgangspunt dat 
effectieve en slagvaardige samenwerking van alle betrokkenen in een organisatie een direct 
meetbaar effect heeft op kwaliteit, doorlooptijd en business value van projecten.  
 

http://www.inforza.nl/?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=header
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Een kleine greep uit de opleidingen en workshops van de Inforza Opleidingen:  

 Agile in-a-Day 

 Agile Scrum Foundation 

 Agile Architecting Workshop 

 Agile Requirements in de praktijk 

 Agile Leiderschop 

 OutSystems Ramp Up Services 
 QlikView Workshop 

 

OutSystems Ramp Up Services  

De noodzaak om OutSystems Teams te formeren is toegenomen, voor iedere OutSystems 

klant en OutSystems Integratie Partner is het gewenste scenario, 

hiermee op de juiste wijze van start te kunnen gaan. 

Het Team Ramp Up Programma is een innovatief, intensief en 

ambitieus opleidingsprogramma, waarbij in kort tijdsbestek 

ontwikkelaars worden getraind en begeleid om met het OutSystems 

Platform (Mobiele en Web) applicaties te ontwerpen, ontwikkelen en 

testen. Het Ramp Up programma is een goed gebalanceerde combinatie van theorie en 

praktijk, waarbij coördinatie en teamwork sterk wordt gepromoot. Na afronding beschikken 

de deelnemers over voldoende vaardigheden om productief met het OutSystems Platform 

aan de slag te gaan.  

 

Het programma is samengesteld uit 

3 modules, OutSystems 

Development Foundations, 

OutSystems Development 

Consolidation en Post Training 

Support. 

Team Ramp Up kan on site 

uitgevoerd worden, maar kan ook 

door middel van open inschrijving 

klassikaal worden gevolgd.   

http://www.inforza.nl/?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=header
http://www.inforza.nl/opleidingen?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=tekst
http://www.inforza.nl/agile-in-a-day?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=tekst
http://www.inforza.nl/agile-scrum-foudation?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=tekst
http://www.inforza.nl/agile-architecting-workshop?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=tekst
http://www.inforza.nl/agile-requirements-in-de-praktijk?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=tekst
http://www.inforza.nl/agile-leiderschap?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=tekst
http://www.inforza.nl/agile-leiderschap?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=tekst
http://www.inforza.nl/outsystems-ramp-up-services?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=tekst
http://www.inforza.nl/qlikview-workshop?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=tekst
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Referenties  

 

 
 

Bijlagen 

Agile Scrum   
 

De Agile Scrum applicatie ontwikkel-aanpak brengt de focus weer terug waar het hoort: het 
bouwen van kwalitatief goede software die waarde oplevert voor de organisatie; op tijd, binnen 
budget met beperking van risico`s en met behoud van flexibiliteit om snel in te kunnen spelen op 

veranderingen, het uiteindelijk resultaat sluit nauw aan bij de verwachtingen waarmee hoge 
klanttevredenheid wordt behaald. 

 
Door de Agile Scrum werkwijze, gecombineerd met de inzet van een Agile applicatie 
ontwikkelplatform, zal onze afnemer beter in staat zijn, met beperking van risico`s en met 
behoud van flexibiliteit, snel in te kunnen spelen op veranderingen. Productiviteit wordt 
verhoogd, de ‘time to market’  verkort en de kosten voor applicatieontwikkeling en 
onderhoud drastisch verlaagd. Business en IT Alignement is resultaat van de werkwijze, maar 
ook voorwaardelijk voor het succesvol toepassen van Agile Scrum.   
Wij geloven dat de Agile belofte uitsluitend gerealiseerd kan worden door het toepassen van 
technologie, die in korte iteratieve leverings-cycli voorziet. Dit resulteert in een toename 

http://www.inforza.nl/?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=header
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van: software-ontwikkel agility, project voorspelbaarheid, respons op business 
veranderingen en overall productiviteit van het ontwikkel-team!  
 

Architectuur  
Een goede architectuur is van cruciaal belang voor de totstandkoming, uitbreiding en 
onderhoud van complexe, software-intensieve systemen. Het traditionele architectuur 
proces is echter topzwaar en vaak tijdrovend of zelfs bureaucratisch. De opkomst van de 
Agile methode opent een unieke mogelijkheid een effectiever architectuur proces in te 
richten, resulterend in een Agile architectuur. 
De belangrijkste verandering die architecten zullen moeten maken is dat ze architectuur niet 
meer zien als een vooraf aan projecten op te leveren ontwerpdocument, maar als een 
continu proces van besluitvorming met als doel om risico’s, kosten en onzekerheden onder 
controle te brengen. Zo kunnen architecten de toegevoegde waarde en flexibiliteit leveren 
die de business van hen verwacht. 

 
Agile requirements   
In traditionele ICT-projecten stellen business/informatieanalisten de requirements op tijdens 
een requirementsfase. Agile en Scrum kennen geen requirementsfase en onderkennen ook 
geen analistenrol. Dit betekent niet dat requirements onbelangrijk zijn in een agile-
omgeving. Integendeel, Scrum heeft expliciet aandacht voor het voortdurend verfijnen en 
bijstellen van de requirements. De requirements blijven zo het steeds verder voortschrijdend 
inzicht weerspiegelen. Het grootste verschil met de traditionele requirementsfase is dat het 
achterhalen van de requirements zo lang mogelijk wordt uitgesteld ('until the last 
responsible moment'). Dit bespaart veel tijd en elimineert de noodzaak om een 'voorraad' 

aan requirements te beheren.  

We hebben immers allemaal ervaren dat het erg lastig, zo niet onmogelijk, is om een 
volledige, juiste en eenduidige baseline met requirements op te stellen. Bovendien tonen 
onderzoeken aan dat gedurende het project gemiddeld 35% van de requirements wijzigen. 
Reden genoeg voor agile-aanpakken om requirements alleen just in time op te stellen. 
 

Agile Scrum Projecten  
Een Agile Scrum project begint met een gezamenlijke visie op de te ontwikkelen oplossing. 
Deze visie is het uitgangspunt, zonder teveel details, die naarmate het project vordert meer 
naar boven zullen komen.  
Vanuit de visie wordt de budgettering uitgevoerd, een samenstelling van User Stories, Sizing 
en de Project Time box. User Stories zijn high level requirements in business-termen en 
worden verzameld, geprioriteerd en opgedeeld om als high level features de Project Time 
box te definiëren.  
Bij de sizing wordt gebruik gemaakt van technologie waardoor functionele patronen in de 
features worden herkend, op basis daarvan wordt gedetailleerd gespecificeerd wat de 
inspanning zal zijn om de functionaliteit te leveren. De Time box bevat de In-Scope User 
Stories, de samenstelling van het project team en de details van het totale budget – tijd en 
geld. Hiermee is tevens het projectplan beschikbaar. Dit projectplan bevat onder meer de 
sprintplanning en wordt door de Engagement Manager bij de Kick Off van het project en 
voor iedere Iteratie (Sprint) gepresenteerd.   
 

http://www.inforza.nl/?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=profiel_portfolio&utm_content=header
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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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