
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. 

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. 

Met het OutSystems Platform™ wordt innovatiekracht aangewakkerd, 
levering van web en mobiele applicaties, portals en kernsystemen aanzienlijk 
vereenvoudigd en wordt het ontwikkel- en leveringsproces enorm versnelt. 
Met dit low-code platform wordt de volledige scope van de digitale transfor-
matie van bedrijven ondersteund. 
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SAMENGESTELD UIT 4 MODULES 

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.  

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.

Met het OutSystems Platform™ kunt u de 
volledige levenscyclus van zakelijke web 
en mobiele apps beheren. U kunt hierdoor 
snel inspelen op de veranderende bedrijfsbe- 
hoeften. Aanvragen kunnen worden beheerd 
vanuit een enkele locatie; dit maakt het onder 
meer makkelijk om teams samen te laten wer-
ken, versies te beheren, en performance-ana-
lyse te doen. Het OutSystems Platform™ 
voldoet aan de hoogste Security-eisen. Het 
OutSystems Platform™ biedt met Embedded 
Change Technologie de mogelijkheid en  
stimuleert zakelijke gebruikers om recht-
streeks via de gebruikersinterface van de 
applicatie feedback te leveren: snel en een-
voudig. TrueChange™ technologie automati-
seert de impact van changes en biedt ‘self-he-
aling’ mogelijkheden. Nieuwe applicaties 
en versies worden automatisch geverifieerd 
en geïmplementeerd, en wel zonder een  
seconde downtime - zelfs binnen verschil-
lende omgevingen, serverparken en clusters 
met behulp van 1-Click-Publishing. Op deze 
manier worden, snel en zonder risico’s, ver-
anderingen doorgevoerd! Het OutSystems  
Platform™ genereert gecompileerde code. 
Deze code kan gelezen, aangepast en 
herzien worden buiten het OutSystems  
Platform™, geen technologie lock-in dus!

Forge is de repository van de OutSystems 
Community waarin herbruikbare applicatie-
modules, connectoren en componenten (voor 
en door developers) worden geüpload en 
gedeeld. Deze zullen de bouw van nieuwe 
applicaties aanzienlijk versnellen.

Beheren van de 
zakelijke web en 
mobiele apps
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Het OutSystems Platform stelt IT-organisa-
ties in staat om in een korter tijdbestek en 
met minder kosten innovatieve business op-
lossingen op te leveren. 

Het continue verbeteren van de applicatie 
op basis van feedback van de gebruikers 
wordt maximaal ondersteund. Het OutSys-
tems Platform is het enige applicatieplat-
form voor de ontwikkeling van. Net appli-
caties dat beschikbaar is als cloud-, lokale 
en hybride oplossing en gebruikmaakt van 
volledig geautomatiseerde DevOps-onder-
steuning. 

Het OutSystems Platform is inmiddels meer 
dan 36.000 maal geïnstalleerd in 22 
sectoren en 33 landen en wordt onder-
steund door een actieve community van 
meer dan 100.000 deelnemers. Analisten, 
waaronder Gartner en Forrester, hebben 
het OutSystems Platform™  als Low Code 
Development Platform leidende posities 
toegekend, daarnaast is het OutSystems 
Platform™ met verschillende Awards on-
derscheiden.  

CONTINUE
VERBETEREN

• Visueel slepen en neerzetten van alle compo- 
 nenten van mobiele apps, zoals user interface, 
 backend integratie en business informatie.
• One-click-Publish, overal uitrollen. Eén code- 
 base kan worden ingezet voor zowel iOS- als  
 Android-platforms.
• Lever high-performance gebruikerservaringen. 
  Het OutSystems PlatformV10 bevat een uit- 
 gebreide bibliotheek aantrekkelijke, geopti- 
 maliseerde UX widgeten de mogelijkheid  
 aangepaste code toe te voegen.
• Mobile Theme Customizer geeft een geweldi- 
 ge boost aan de design fase. Pas je theme  
 on the fly aan en bekijk direct het resultaat op  
 je device.
• Integreer native capabilities zonder code te  
 schrijven: camera’s, touch ID, GPS, bewe- 
 ging, en nog veel meer.
 

• Bouw verfijnde en veilige offline ervaringen  
 met on-device business informatie, zonder je 
 zorgen te hoeven maken over de onderliggen- 
 de mechanismen. Ondersteun elk offline  
 scenario, van eenvoudige offline data caching 
 tot de meest complexe offline datatoegang en  
 -synchronisatie.
• Met de App Templates beschik je direct over  
 een complete app met daarin bouwstenen zo 
 als Onboarding, Authenticatie middels Pincode 
 /TouchId, Google Maps en nog meer, zodat  
 er alleen nog invulling van het eigen proces  
 nodig is.
• Vereenvoudig implementatie met tijdbespa- 
 rende functies: test je apps direct op elk appa- 
 raat, maak je apps met één klik beschikbaar  
 voor de app store en werk apps automatisch  
 bij via het netwerk.

TIME-TO-MARKET
VERKORTEN

OutSystems Platform V10 biedt features die de time-to-market van mobiele apps, 
met een geweldige look & feel, verkorten:

Fixed Budget (tijd en geld) 
projecten 

 

Tijdelijke inzet 
OutSystems developers 

Opleiding 

Beheer 

Health Check 

Upgrade Services 

Web- Mobiele applicatie 
penetratie testen 

 

Performance verbetering 
as a Service 

Recruitment Services
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