
CHALLENGES

NEXTGEN HIGH PRODUCTIVITY PLATFORM

Digitalisering van de gehele bancaire sector en 
daarmee ook het betalingsverkeer is allang een 
feit. Met nieuwe technieken en ontsluiting van big 
data kunnen ook niet-banken nieuwe financiële 
producten en diensten ontwikkelen en onderdeel 
worden van de financiële keten.

Met de vooMet de voortschrijdende (de)regulering, de op-
komst van blockchain, crypto-currencies en sociale 
platforms die zich ook als FinTech profileren 
worden banken uitgedaagd hun eigen rol en hui-
dige product/dienst portfolio voortdurend te innov-
eren en zich te transformeren tot Next Generation 
Bank.

Deze nieuwe "challenges” vragen om een funda-
menteel andere aanpak om de noodzakelijke digi-
tale transformatie tot NextGen Bank te kunnen re-
aliseren c.q. te versnellen. Daarbij is een NextGen 
IT platform een essentiële enabler. 

Met Inforza Projecten & Services bent u optimaal 
gepositioneerd om op basis van het OutSystems 
High Productivity RAD platform uw huidige IT infra-
structuur te transformeren naar een toekomstbesten-
dige NextGen FIT ecosysteem.

SURVIVAL OF THE FITTEST

TECHNOLOGY

Blijven concurreren door adoptie 
van nieuwe technologieën zonder 
eerdere investeringen te verliezen.

Platform onafhankelijk met een digi-
tale identiteit voor meer relevantie 
en herleidbaarheid (aanpak fraude)

CUSTOMER DATA

CUSTOMER CENTRICITY

De klant wil zich niet binden en 
altijd vrij kunnen kiezen; veiligheid 
en privacy blijven gewaarborgd

WET & REGELGEVING
(Inter)nationale regels en wetten 
leggen een steeds grotere druk om 
compliant te zijn en blijven 

CYBER SECURITY
Resistent tegen de altijd aanwezige 
dreiging en constante aanvallen op 
de digitale infrastructuur

MOBILE WORKFORCE

Millennials willen flexibiliteit en 
keuze in hun werktijd en werkplek

NextGen IT enables NextGen Banking...incredibly fast!



Wereldwijd bedient OutSystems duizenden klanten en wordt gezien als het #1 High 
Productivity platform voor Rapid Application Development. De enige oplossing waarin 
visueel full-stack app development met Continuous Lifecycle Management mogelijk is.

OutSystems is het optimale platfoOutSystems is het optimale platform voor het ontwikkelen en deployen van enterprise- 
grade multi-channel applicaties, van - native - iOS of Android mobile, web- en 
back-end  applicaties. Het OutSystems platform sluit naadloos aan bij een Agile 
ontwikkelmethodiek van incrementeel en iteratief ontwikkelen, waarbij applicaties tot 
een factor 10x sneller gerealiseerd, getest en operationeel worden dan bij traditionele 
applicatie ontwikkeling.  Hierdoor ervaren klanten in toenemende mate IT als enabler 
van business transformatie.

OUTSYSTEMS NEXTGEN IT

Het OutSystems Platform is inmiddels meer dan 36.000 maal geïnstalleerd in 22 
sectoren en 33 landen en wordt ondersteund door een actieve community van 
meer dan 100.000 gebruikers. 

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 onderscheiden.

INFORZA SERVICES

DIGITAL 

TRANSFORMATION

PLAYBOOK

Het Digital Transformation Playbook is geba-
seerd op ervaringen van OutSystems gebrui-
kers die hierin de weg gebaand hebben 
voor een een gestructureerde roll out van 
Digitale Transformatie. 

Hiermee wordt een nieuwe implementatie 
methodologie geïntroduceerd: 
Low-Code Digital Factory waarmee Digital 
Transformation initiatieven van intitiatie tot 
deployment kunnen worden gerealiseerd.

Dit Playbook biedt u een raamwerk voor de Dit Playbook biedt u een raamwerk voor de 
opzet, de talent skills mix, het ecosysteem en 
processen die een succesvolle digitale transi-
tie faciliteren van 1e app tot enterprise brede 
implementatie.


