
OutSystems wint 2016 SIIA CODiE Award 
voor Mobile Development-oplossing 

Utrecht – 26 mei 2016 – OutSystems, aanbieder van het gelijknamige enterprise app 

ontwikkelplatform, heeft een 2016 SIIA CODiE Award gewonnen voor Best Mobile 

Development-oplossing. De SIIA CODiE Awards gelden al dertig jaar als een van de 

belangrijkste prijzen binnen de software- en informatiesector en zijn hét keurmerk voor 

innovatieve producten en oplossingen. 

Na een uitgebreide inventarisatie door deskundigen uit de sector en een stemming door 

SIIA-leden, heeft OutSystems Platform de prijs toegekend gekregen voor Best Mobile 

Development-oplossing. In deze categorie worden de beste tools en platformen beoordeeld 

voor het ontwerpen, realiseren en testen van mobiele bedrijfsapplicaties. ‘Wij zijn uiteraard 

erg blij dat we een CODiE-award hebben gewonnen en al helemaal omdat we de prijs voor 

de beste mobile development-oplossing krijgen in een jaar dat de markt zich op een digitaal 

omslagpunt bevindt’, aldus Paulo Rosado, CEO van OutSystems. ‘De mobiele app-markt is 

echt op een kantelpunt, waarbij de vraag vanuit de business als gevolg van digitale 

transformaties die bedrijven doormaken, de capaciteit van IT-afdelingen ruimschoots 

overstijgt. Het moment is dan ook daar om te heroverwegen hoe we in de toekomst 

technologische toepassingen gaan realiseren, met innovatieve tooling en nieuwe methodes. 

Het zijn de low-code development platforms die alles in zich hebben om de digitale belofte 

waar te maken.’ 

Meer dan 600 toonaangevende bedrijven en organisaties wereldwijd gebruiken reeds 

OutSystems Platform om de transformatie te ondersteunen naar een meer digitale 

bedrijfsvoering en bij het realiseren van gebruikerservaringen die hen onderscheiden van 

hun concurrentie. OutSystems is het snelste en meest uitgebreide platform voor het 

creëren, uitrollen, aanpassen en beheren van maatwerk mobiele- en webapplicaties voor elk 

denkbare device. 



‘SIIA’s 2016 Business Technology CODiE Award-winnaars representeren enkele van de meest 

innovatieve producten die bedrijven van over de hele wereld beïnvloeden. Erkend worden 

door hun gelijken uit de markt, moet de CODiE-winnaars een gevoel van trots geven. Het 

betekent dat ze er bovenuit steken als het gaat om producten in bedrijfstechnologie’, zegt 

Rhianna Collier, VP & Managing Director van de Software & Services Division bij SIIA. 

### 

Meer informatie over de winnende producten kan gevonden worden 

op:  www.siia.net/codie/2016-Winners. 

Over de SIIA CODiE™ Awards 

De SIIA CODiE Awards is het enige peer-review programma waarin de beste technologische 

producten en diensten worden beoordeeld.  Sinds 1986 zijn duizenden producten, diensen 

en oplossingen erkend. Voor meer informatie gaat u naar siia.net/CODiE . 

Over SIIA 

SIIA is de toonaangevende organisatie die de software- en digitale content-industrie 

representeert. SIIA vertegenwoordigt wereldwijd zo’n 800 bedrijven die software en digitale 

content ontwikkelen. SIIA biedt wereldwijd diensten in overheidsrelaties, business 

development, corporate education en de bescherming aan leidende bedrijven die de toon 

zetten in de digitale eeuw. Voor meer informatie bezoekt u www.siia.net. De Software & 

Services Division van SIIA (SSD) representeert bedrijven die de applicaties, diensten, 

infrastructuur en tooling ontwikkelen die aan de basis staan van de moderne high-tech 

industrie. Voor meer informatie gaat u naar www.siia.net/SSS. 

Over OutSystems 

Klanten van OutSystems faciliteren en stimuleren innovatie door snel flexibele enterprise 

web- en mobiele applicaties op te leveren. Het OutSystems Platform stelt IT-organisaties in 

staat om in een korter tijdbestek en met minder kosten innovatieve businessoplossingen op 

te leveren en het aantal change requests sterk te reduceren. Het OutSystems Platform is het 

enige applicatieplatform voor de ontwikkeling van Java- en .Net applicaties dat beschikbaar 

is als cloud-, lokale en hybride oplossing en dat gebruikmaakt van volledig automatische 

DevOps-ondersteuning. Het OutSystems Platform is inmiddels meer dan 36.000 maal 

geïnstalleerd in 22 sectoren en 24 landen en wordt ondersteund door een actieve 



community van meer dan 6.000 ontwikkelaars. Meer informatie kunt u vinden op 

www.outsystems.com en u kunt OutSystems volgen op Twitter via @OutSystems. 

 


