
 Quick Start 

Binnen een dag een gevoel krijgen wat het 
OutSystems Platform voor u en uw organisatie kan 
betekenen. Leer hoe eenvoudig het is een web & 
native app te bouwen. Ontdek de eenvoud van 
integratie en het gebruik van performance ana-
lytics voor je killer app.

 Informatie analyse 

Onze informatie analisten kunnen behoeftes 
en informatiestromen in kaart brengen en het 
ontwerp in het OutSystems platform vastleggen, 
zodat de applicaties optimaal zijn afgestemd 
op de wensen van de gebruikers.

ACCELERATION SERVICES

 Applicatie 
 architectuur 

In een complex applicatielandschap verdient 
een goede architectuur de nodige aandacht. 
Wij kunnen u helpen, van advies tot het ont-
werp, een toekomstbestendige architectuur te 
implementeren.

 Applicatie sizing 

Vooraf inzicht in de kosten van de nieuwe ap-
plicatie en de doorlooptijd tot go-live? Onze 
consultants maken het transparant met een high 
level requirements analyse.
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 Coaching 
 Developers 
 OutSystems 
 Platform

Zelfsturende teams en toch behoefte aan ex-
pertise die komt polsen of het maximale uit het 
platform wordt gehaald? Vraag het aan onze 
OutSystems Consultants, Zij kunnen uw teams 
ondersteunen voor maximale acceleratie!

   
 Lean/Agile 
 Scrum coaching

Voor het toepassen of implementeren van  
Agile Scrum en/of Lean kunt u gebruik maken 
van onze ervaring. Onze consultants kunnen u 
helpen met het opzetten en optimaliseren van 
deze manier van werken.

 Kelvinring 44

 2952 BG Alblasserdam

 +31(0)78 6933302

 info@inforza.nl

 www.inforza.nl

Het OutSystems PlatformTM stelt IT-organi-
saties in staat om in een korter tijdbestek 
en met minder kosten innovatieve busi-
ness oplossingen op te leveren. 

Het continue verbeteren van de appli-
catie op basis van feedback van de ge-
bruikers wordt maximaal ondersteund. 
Het OutSystems PlatformTM is het enige 
applicatieplatform voor de ontwikkeling 
van. Net applicaties dat beschikbaar is 
als cloud-, lokale en hybride oplossing 
en gebruikmaakt van volledig geautoma-
tiseerde DevOps-ondersteuning. 

Het OutSystems PlatformTM is inmiddels 
meer dan 36.000 maal geïnstalleerd 
in 22 sectoren en 33 landen en wordt 
ondersteund door een actieve communi-
ty van meer dan 100.000 deelnemers. 
Analisten, waaronder Gartner en Forres-
ter, hebben het OutSystems Platform™ 
als Low Code Development Platform lei-
dende posities toegekend, daarnaast is 
het OutSystems Platform™ met verschil-
lende Awards onderscheiden. 

CONTINUE
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