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OutSystems on 
Oracle!

Best of Both Worlds

Outsystems op Oracle Database en 
Weblogic applicatieserver

Hergebruik van bestaand database 
schema en applicatiecode

Snel, state of the art interface  en  
onderhoudbaar



Rapid Application Delivery
Gartner voorspelt dat tegen 2018, meer dan de helft van alle nieuwe mobile-driven 
enterprise projecten opgeleverd worden via Agile methodes en tools. OutSystems is daar 
een keyplayer in. Outsystems biedt een volledige ontwikkelstraat en beheeromgeving 
waarmee zeer snel hoogwaardige applicaties en apps ontwikkeld kunnen worden ook 
voor het mobile platform, op een reeds aanwezige Oracle-infrastructuur.

Onze ervaring met OutSystems
Het OutSystems platform blijkt verrassend productief. Waar voorheen bouwen, testen en 
bug-fixing de bottleneck was, verschuift die bottleneck nu RADicaal naar de plek waar hij 
thuis hoort, de Business. Niet de beperkingen van de technologie maar de business wens 
wordt leidend voor de time to market en de kosten van verandering. Mede door de zeer 
effectieve visuele modeller en de volledige software life cycle management omgeving.

Hergebruik van “legacy”, zoals systemen met bijvoorbeeld Oracle Forms en Designer, is 
geen probleem. We kennen inmiddels de best practices om optimaal hergebruik van een 
Oracle omgeving te realiseren. En leren werken met OutSystems gaat snel.

Eerst zien dan geloven?
Uw organisatie staat op het punt om een investering in een solide toekomst te doen. De 
keuze moet dan wel goed zijn. Daarom adviseren wij een proof-of-concept uit te voeren.

PoC
Tijdens de Proof-of-Concept gaan we bij voorkeur op uw locatie met uw systeem en uw 
mensen aan de slag. Het team wordt samengesteld in afstemming met u. Zo creëren 
we een optimale overdracht van kennis en ervaring en bieden we u een helder en eerlijk 
beeld van de mogelijkheden.

Een proof-of-concept kunnen we binnen twee weken tijd afronden. De beschikbaarheid 
van uw mensen is hierbij essentieel om het verschil te kunnen maken!

Voordelen
• U weet of uw investering gaat werken
• U kunt meteen na het PoC een succes vieren
• U wordt begeleid door een van Outsystems onafhankelijke partij
• U krijgt een realistisch beeld
• U krijgt na het PoC advies over de vervolgstappen

Maak nu een afspraak met onze accountmanagers, ze helpen u graag.
0345 616 888 of info@transfer-solutions.com


