Enbisys: software development as a service

Wie vertrouw
je de
ontwikkeling
van je
bedrijfsapplicaties
toe?

Een flexibele markt vraagt om flexibele capaciteit
Het wordt voor organisaties steeds belangrijker om flexibel te zijn. De markt wacht niet, investeerders stellen
hoge eisen en klanten nemen geen genoegen met matig presterende applicaties. Dat vraagt om eenvoudige
schaalbaarheid, bijvoorbeeld bij een functionele uitbreiding van je software, of bij het ombouwen van
een bestaande applicatie met achterhaalde technologieën. Of misschien heeft je startende onderneming
externe developers nodig om je baanbrekende idee vorm te geven, omdat je niet groot genoeg bent om
deze specialisten in vaste dienst te nemen. Het inhuren van externe softwareontwikkelaars kan dan uitkomst
bieden.

Met wie ga je in zee?
Wanneer je developers ‘as a service’ inschakelt, dan wil je natuurlijk wel zeker weten dat het je precies
oplevert wat je nodig hebt. Er is een groot aanbod aan externe capaciteit, maar aan wie vertrouw je jouw
kritieke bedrijfsapplicaties toe? Vaak is zo’n externe organisatie in de praktijk een ‘black box’: je stopt er iets in
en vervolgens moet je maar hopen dat de output overeenkomt met jouw wensen. De medewerkers bevinden
zich ver weg en je kunt niet direct met ze communiceren. Je betaalt ze per uur en er is geen manier om te zien
of ze hun tijd efficiënt gebruiken. Fouten die halverwege worden gemaakt, kunnen grote gevolgen hebben
voor het eindproduct en vaak zie je pas bij de oplevering of je een juiste keuze hebt gemaakt.

Softwareontwikkeling doe je samen…
Daarom vinden we het bij Enbisys zo belangrijk dat de developers in dezelfde virtuele omgeving werken als
de professionals bij onze opdrachtgevers. Wij zorgen ervoor dat onze mensen gedurende het hele proces in
direct contact staan met jouw specialisten, via gedeelde systemen en een beeldverbinding die gedurende
een groot deel van de werkdag openstaat. Zo zorgen wij ervoor dat onze externe developers, jouw interne
developers worden.

…met Enbisys
De softwareontwikkelaars van Enbisys ontwikkelen en ondersteunen high load websystemen en mobiele
applicaties voor opdrachtgevers in onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs. We zijn voor onze
klanten een flexibele aanvulling op hun personeelsbestand, die goede ideeën van een uitmuntende
uitvoering voorziet. We ontwikkelen robuuste software die klaar is voor de toekomst en we maximaliseren
de productiviteit en de kwaliteit, voor een korte time-to-market en een langere time-in-market. Want je
wilt niet alleen snel resultaat, je wilt ook dat het resultaat duurzaam en robuust is. Samen met jou zijn wij
verantwoordelijk voor het eindproduct. Softwareontwikkeling doe je tenslotte niet alleen.

Toegewijde
Klantenteams

Onze client-teams
Wij werken met een internationaal team van ontwikkelaars, die we selecteren op basis van technische
vaardigheden en ervaring. Zo hebben onze specialisten allemaal een universitaire opleiding voltooid en zijn ze
gemiddeld meer dan vijf jaar werkzaam als developer. Ze spreken vloeiend Engels en werken resultaatgericht
volgens de meest recente agile ontwikkelmethoden, zoals Scrum. Iedere organisatie krijgt zijn eigen
development-team toegewezen, zodat de teamleden zich volledig kunnen richten op één klant tegelijkertijd.
Wij geloven in toegewijde klantenteams: je organisatie is immers uniek en daar hoort een aanpak op maat bij.
Goede communicatie is daarbij essentieel.

Over Enbisys
Enbisys is een internationale organisatie met een Nederlands hoofdkantoor. We werken met gedreven
development professionals uit verschillende landen, waaronder developers, software architecten, software
engineers en projectmanagers. We werken voor organisaties die software development als hun corebusiness
hebben, maar ook voor organisaties die software inzetten om strategische doelen te verwezenlijken. We
ondersteunen lokale development-teams met de meest capabele softwareontwikkelaars, die in Nederland
vaak erg moeilijk te vinden zijn.

Over onze werkwijze
Om het development-proces goed aan te kunnen sturen, moet je als organisatie zelf natuurlijk ook voldoende
kennis en kunde in huis hebben. Wij stellen daarom eerst vast welke kennis en kunde er al in huis is en welke
ontbreekt, zodat we goed begrijpen waar we elkaar kunnen aanvullen en waar kennisoverdracht belangrijk
is. Dit is essentieel voor een goede samenwerking. We geloven in een aanpak voor de lange termijn, om de
verworven kennis te behouden, de efficiëntie te vergroten en de kosten zo laag mogelijk te houden.
Moderne communicatieapparatuur zorgt ervoor dat lokale teamleden voortdurend in nauw contact staan
met het Enbisys client-team in een virtuele, gedeelde omgeving. Zo werken we samen naar het perfecte
eindproduct, onder voortdurende en nauwgezette kwaliteitscontrole, gecoördineerd vanuit Nederland.
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Wat wij doen
Software development
Ben je een startende onderneming, wil je een nieuwe markt aanspreken of wil je je marktaandeel
uitbreiden? Wij zetten jouw slimme ideeën om in robuuste applicaties, die klaar zijn voor de toekomst.

Software redesign
We verbeteren en actualiseren bestaande applicaties en technologieën naar schaalbare toepassingen.
Onze aanpak zorgt ervoor dat functionaliteit beschikbaar blijft, terwijl we nieuwe technologieën aan
bestaande (legacy-) applicaties toevoegen. Stap voor stap migreren we naar een nieuwe applicatie
terwijl de winkel gewoon openblijft. Enbisys zorgt voor de migratie, de re-engineering en de refactoring van bestaande applicaties en realiseert upgrades naar de nieuwste (open) technologieën.

Software-onderhoud
De behoeften van bedrijven zijn voortdurend aan verandering onderhevig en daarmee ook de eisen
die aan de bedrijfssoftware worden gesteld. Enbisys past software aan op veranderende behoeften
en ontwikkelt aanvullende functionaliteiten waar dat nodig is. Zo zorgen we ervoor dat de software
in dienst blijft staan van het bedrijf.

Technologieën
JAVA technologie
• EJB/Java EE, Spring
• Hibernate
• JBoss/Wildfly, GlassFish, Tomcat,
• JSF/JSP, GWT/Vaadin, JavaFX
• Scala/Akka, Lambdas
• Apache Spark
• GWT + Material design
Microsoft technologie
• .NET Technologies - C#
• ASP.NET
• VB.NET
• Silverlight
Front-end technologie:
• HTML5
• TypeScript, EcmaScript 6
• CSS3 / LESS / SAAS
• Require JS
• BootStrap
• Knockout JS, Angular JS, React JS

Database:
• Microsoft SQL server
• Oracle Database
• MySQL
• MongoDB
Mobile platform
• Android
• iOS
Scalable & high load architecture design
• SOA, ESB, SAAS, Cloud
Deep learning:
• Cafee / nVidia Numbers
• Tensorflow
• DL4J
Research & Development capability
• Hypothesis proof
• Rapid prototyping

Wat anderen over ons zeggen
“De developers van Enbisys zijn écht onderdeel van ons team”
Pharmeon helpt meer dan 3000 zorgpraktijken met hun online dienstverlening en profilering en
wordt hierbij ondersteund door ontwikkelaars van Enbisys. Gideon Kreytz, directeur van Pharmeon:
“Het is in Nederland niet eenvoudig om op korte termijn goede developers te vinden die ook nog
betaalbaar zijn. Enbisys is voor ons gaan zoeken naar developers die de kennis en professionaliteit in
huis hadden om applicaties te bouwen die aan de kwaliteits- en veiligheidseisen van zorgpraktijken
voldeden. En dat is bijzonder goed gelukt. Dankzij de altijd openstaande videoverbinding zijn de
ontwikkelaars van Enbisys bovendien echt onderdeel van ons eigen team geworden.”

“Dankzij Enbisys konden we snel opschalen”
De Nederlandse producent van een adaptief softwareplatform dat maar liefst 100.000 gebruikers
kent, maakt al sinds zijn start gebruik van de software-developers van Enbisys. Aanvankelijk om
snel op te kunnen schalen, maar inmiddels ook omdat de developers van Enbisys een onmisbaar
onderdeel zijn geworden van het Nederlandse team. Voor deze producent stond de samenwerking
voorop: “We zochten een partner die ons de nodige transparantie kon bieden en waarmee het
prettig samenwerken was. Een partner waarbij het niet alleen om het snel geld verdienen gaat,
maar die echt voor kwalitatieve samenwerking gaat. En dat is nog niet eenvoudig; er zijn heel veel
‘cowboys’ op de markt en ik heb om me heen veel afschrikwekkende praktijkvoorbeelden gezien
waar het mis ging. De samenwerking met Enbisys voelde echter meteen goed. Inmiddels zijn we drie
jaar verder en we werken nog altijd met de developers van Enbisys, hoewel we inmiddels ook ons
eigen team hebben opgebouwd. Dat zegt wel wat, natuurlijk.”

“Het voelt alsof ze in een kantoor even verderop zitten”
De Colijn IT groep uit Goes levert softwareoplossingen voor de meubelbranche die ‘beleving’ toevoegen aan de
bedrijfsprocessen van de winkeliers. Zij realiseren dit met een intuïtieve touch-bediening, de mogelijkheid om meubels
in 3D samen te stellen en slimme informatie-uitwisseling tussen meerdere omgevingen vanuit één en dezelfde bron.
Enbisys helpt Colijn IT met een technisch complexe migratie naar Java. “We wilden een app bouwen die voldeed aan
wat mensen gewend zijn als ze een app-store voor consumenten gebruiken,” vertelt Ruben Colijn, CEO van Colijn IT.
“In de tweede fase van dit omvangrijke project moest de logica worden overgezet naar Java. Om al die code te
migreren, hadden we extra capaciteit en kennis nodig.
We vonden in Enbisys een capabele partner om ons eigen developers-team aan te vullen.” Inmiddels werken beide
partijen al sinds het voorjaar van 2016 samen en Colijn is goed te spreken over de samenwerking. “We hebben een
constante Skype-sessie openstaan,” vertelt hij. “Het is alsof we een extra afdeling hebben, die in een kantoor een paar
straten verderop zit. Als we dit traject zelf hadden moeten doorlopen, had het ons veel meer tijd gekost en hadden
we waarschijnlijk veel meer fouten gemaakt.”

Hoe kunnen we je van dienst zijn?
Ben je klaar om de volgende stap te nemen met je organisatie, maar ontbreekt het je aan de capaciteit,
kennis of ervaring? Wij helpen je verder, met de beste development professionals en een bewezen methode
voor samenwerking. We komen graag bij je langs voor een gesprek over de mogelijkheden. Neem contact
met ons op via telefoonnummer 085 06 537 42 of stuur een e-mail naar info@enbisys.nl
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