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Al doet de Bitcoin, de eerste blockchain applicatie, het momenteel niet zo goed, de
blockchain technologie is de hype fase voorbij en wordt nu omarmd door elk
zichzelf respecterend bedrijf.

Dagelijks zie je nieuwsberichten waaruit dat blijkt. Een kleine greep:

Achmea haakt aan op blockchain in auto-industrie

— bron: Computable 30 mei 2018 16:23

Verzekeraar Achmea ontwikkelt met blockchaintechnologie een digitale omgeving voor de registratie van
autoritten, carsharing en autokenmerken.

De Muziekcoöperatie heeft landelijke ticket-primeur

— bron: Meppeler Courant 28 mei 2018, 10:34

Meppel – Een nieuw ticketsysteem, gebaseerd op de blockchain technologie, waarmee je je ticket altijd weer
kunt terugboeken en ongewenste tussenhandel tot het verleden behoort.

Rapport Deloitte: ondernemingen die blockchain niet overwegen lopen risico achter te lopen

— bron: cryptopoint 30 mei 2018 00:01

Uit een nieuw rapport van het audit- en adviesbureau Deloitte is gebleken dat blockchain-technologie een
cruciale troef wordt voor de retail- en consumptiegoederenindustrie.

Koopman Logistics Group wint innovatie-award

— bron: Koopman 28 maart 2018

Koopman Logistics Group heeft The Innovation Manager-award, afgekort TIM, gewonnen voor het ontwikkelen
van een distributed ledger voor de automotive supply chain met behulp van blockchain-technologie

Public versus Permissioned

De Bitcoin is een publiek netwerk maar in de hiervoor vermelde bedrijfstoepassingen wordt gebruik gemaak
van een zogenaamd “permissioned” netwerk. Dat wil zeggen dat alle leden van de de blockchain keten
bekend zijn met de vooraf vastgestelde toegangsrechten.

Dit maakt het mogelijk om selectief en veilig transacties zichtbaar te maken aan partijen die daartoe
gerechtigd zijn.

Hyperledger

Het Hyperledger platform leent zich uitermate goed voor dit soort toepassingen. Het Hyperledger platform is
een Open Source initiatief en wordt ondersteunt door de Linux Foundation met als doel de blockchain
technologie eenvoudig en industrie onafhankelijk toepasbaar te maken. Er zijn inmiddels een groot aantal
blockchain frameworks en de meest bekende naast Hyperledger is Ethereum. Kijk eens op
blockchainprojects.nl waar heer veel leuke initiatieven staan van de overheid op gebied van blockchain.

Echter, het feit dat IBM het Hyperledger platform ondersteunt, en je voor support dus niet afhankelijk bent van
de community, heeft dit platform vaak de voorkeur voor zakelijke toepassingen.
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Er zijn diverse Hyperledger frameworks beschikbaar, zie hyperledger.org voor een uitgebreid overzicht. Een
leuke uitleg kun je vinden op youtube

Hyperledger Composer en OutSystems

Een interessante combinatie is Hyperledger Composer en het OutSystems Low Code platform.

Hyperledger Composer maakt het mogelijk om snel blockchain applicaties te realiseren, bovenop de
Hyperledger Fabric infrastructuur, vanwege de uitgebreide aanwezige toolset om onder andere eenvoudig
smart contracts te genereren.

Met Hyperledger Composer kan de business samenwerken met de ontwikkelaar om de blockchain applicatie
te realiseren; definiëren van de business rules, de deelnemende partijen in de keten, de rollen en wie wat mag
doen en zien. Daarnaast kan Hyperledger Composer op een eenvoudige manier REST Api’s genereren om
met andere applicaties te kunnen integreren.

Kort samengevat; een enigszins vergelijkbaar platform voor het ontwikkelen van blockchain applicaties als het
OutSystems low code platform voor web en mobiel applicatie ontwikkeling.

En zie hier de ultieme combinatie: ontwikkel de blockchain applicatie met Hyperledger Composer en de
consumer (member) App met het #1 low code platform van OutSystems.

Leuk nog even te vermelden dat de Koopmans Logistics case gerealiseerd is met Hyperledger Composer en
OutSystems!

In de blog van OutSystems consultant Rui Barbosa kun je de combinatie van deze twee technologiën verder
toegelicht krijgen en een video bekijken van een real life applicatie: Building a blockchain enabled app

Evert Jan Bos, Business Development Manager
Inforza Information Technologie

Voortaan op de hoogte blijven van de laatste blogs en publicaties? Volg ons op:

LinkedIn Company Page

@Inforza_IT

Inforza Blogs
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https://www.youtube.com/watch?v=js3Zjxbo8TM
https://youtu.be/d73foWZbnf0
https://www.outsystems.com/blog/posts/building-blockchain-enabled-app/
https://www.linkedin.com/company/1774706/
https://twitter.com/Inforza_IT
https://www.inforza.nl/blog


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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