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Van advies en co-creatie tot en met de realisatie van apps die mobiel werken ondersteunen 
– techniek en veiligheid goed geregeld. 

 

Inforza is specialist in applicatie ontwikkeling. Wij ondersteunen organisaties bij de 
introductie van Mobiele Apps; van concept, architectuur, design tot en met bouw, 
interfacing, uitrol en beheer. Wij doen dit platformonafhankelijk voor alle mobiele 
devices; Smartphones, Tablets – iOS, Android en Windows. Inforza bouwt Native, Hybride 
of Web Apps, geheel afhankelijk van de doelstellingen zoals geformuleerd in de 
conceptfase. Hierdoor garanderen wij maximale doelmatigheid en effectiviteit.  
 
Wij hebben kennis en ervaring om interne (klant)systemen te ontsluiten via mobiele apps. 
Voor zakelijke apps zit juist dáár de complexiteit, vooral als ook de veiligheid en compliance 
in orde moeten zijn. Doordat we al veel apps hebben gebouwd, beschikken we over een 
bibliotheek (repository) aan functionaliteiten die herbruikbaar zijn, mede hierdoor kunnen 

we sneller en kostenefficiënter werken. Apps kunnen 
maatwerk zijn, maar Inforza heeft ook kant-en-klare 
bedrijfsapps beschikbaar die we kunnen aanpassen aan uw 
huisstijl en backend-systeem. Inforza werkt volgens de Agile 
scrum-werkwijze. Hiermee is het mogelijk om veranderde 
tussentijdse inzichten mee te nemen in het eindresultaat. 
Inforza ontwikkelt creatieve concepten tot mobiele apps die 
een optimale gebruikerservaring bieden én goed blijven 
werken, vanwege onze unieke combinatie: ervaring, design en 
technologie. Inforza hecht veel belang aan innovatie, 

integratie en usability – wij combineren bestaande ideeën met nieuwe invalshoeken en 
vertalen daarmee concepten tot krachtige oplossingen. Onze apps zorgen binnen uw 
organisatie voor de toegevoegde waarde en user adoption waarnaar u op zoek bent! 

 Responsive Design  

 Multi-platform development 

 User experience 

 Application versie beheer en lifecycle management 

 Back-end data integratie  

 Security  
 

Inforza Mobile Apps aanpak    
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Conceptontwikkeling – verdiepen en aanscherpen  

Uw concept, waar uw functionele wensen, doelgroep en beoogd resultaat deel van 
uitmaakt,  wordt door onze App Design & Development-experts geanalyseerd en op 
technische haalbaarheid getoetst; in nauwe samenwerking met u worden de requirements 
van de mobiele app bepaald en geprioriteerd. Met deze requirements wordt een budget-
voorstel en projectplanning afgegeven. Tussentijdse veranderde inzichten kunnen worden 
meegenomen in het eindresultaat.  
 
Interactie ontwerp – IA, UX & Mock Ups  

De belangrijkste doelstelling van User Experience is om gebruikers 
van een product absolute zekerheid te bieden, dat hiermee een 
geweldige ervaring wordt opgedaan. waar deel van uitmaakt.  De 
interactie ontwerper bepaalt de inhoud, de interactie en de 
hiërarchie (priority guide) van de getoonde informatie. Met behulp 
van mock-ups en interactief ontwerp worden functionaliteiten 
ontworpen met de eindgebruiker als uitgangspunt. Zo wordt een 
gezond tegenwicht vanuit gebruikersoogpunt geboden aan de 

business wensen van de opdrachtgever én wordt tegelijkertijd de User Experience geborgd. 
Een interactie ontwerp bevat onder meer de volgende zaken: 
informatie-architectuur – navigatiestructuur - toegepaste patterns – flowchart.  
 
Grafisch ontwerp – Front End Design  

De grafische vormgever maakt de vertaalslag van de priority guide van de interactie 
ontwerper naar design, bepaald de vorm (het stuctureren en presenteren van informatie) en 
de front-end developer gaat over techniek. Hoewel er overlap bestaat gaat het hier om 
afgebakende vakgebieden die uiteenlopende, moeilijk verenigbare, competenties vereisen. 
Vanuit beide competenties maken wij een grafisch ontwerp  waardoor aansluiting op de 
wensen en ideeën snel inzichtelijk worden. Het succes van een mobiele app valt en staat 
immers met bedieningsgemak en intuïtiviteit. Doet de app niet wat de gebruiker ervan 
verwacht, dan wordt deze zonder pardon weer verwijderd van het apparaat. Bij het testen 
van de interface van een mobiele app stellen we onszelf een aantal voor de hand liggende 
vragen zoals: Staan de bedieningselementen op een logische plaats? Hoe reageert de 
mobiele app op acties? Wat zijn de verschillen op het gebied van positionering per 
besturingssysteem en per versie?  
 
Ontwikkeling – Front End & Back End  

Inforza heeft een groot team van zeer ervaren ontwikkelaars 
beschikbaar om uw Native, Hybride of Web app te bouwen.  
Veel apps communiceren op de achtergrond met een webservice 
om bepaalde data op te halen of te verwerken. Vaak wordt deze 
data plain (zonder encryptie) over het internet verzonden met als 
mogelijk gevolg dat "ongewenste" bezoekers toegang kunnen 
krijgen tot uw webservice. Dit is slechts 1 van de vele 

aandachtspunten op het security-vlak van mobiele apps. 
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Vanuit ons Centre of Excellence in Testing (QFactory) leveren wij testdiensten - detecteren 
en corrigeren gegarandeerd vroegtijdig fouten en vergissingen en borgen hiermee de 
kwaliteit van mobiele applicaties.  Na uitvoering van de Security testing ontvangt u een 
rapport van alle bevindingen en de aanbevelingen om uw mobiele app verder te beveiligen. 
 

Publicatie – (Enterprise) App-Googlestore, Productieomgeving   

Nieuwe apps en updates worden automatisch geverifieerd, impact van verandering 
geanalyseerd, en geïmplementeerd in de vooraf gedefinieerde gebruikersgroepen. Release 
management en versiebeheer zijn standaard functionaliteiten in de toolbox. Hierdoor wordt 
de mogelijkheid geboden om snel, efficiënt en zonder risico’s veranderingen door te voeren! 
 
Inforza heeft met het Apps Out-of-the-Box programma een grote verscheidenheid van 
Mobiele Apps beschikbaar, waarmee U direct aan de slag kunt!  

 

 

 

 
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.  
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