Talend sluit zich aan bij OpenAPI Initiatief om API-standaarden te
verbeteren
Het OpenAPI Initiatief (OAI) telt nu meer dan 30 leidende cloudaanbieders, zoals Google, IBM,
Oracle, RedHat en SAP
Redwood City, Californië – 12 april 2018 - Talend (NASDAQ: TLND), leider in cloud- en big
data-integratiesoftware, is lid geworden van het OpenAPI Initiatief (OAI). Het OAI is een
consortium van vooruitdenkende bedrijven die toegevoegde waarde zien in het standaardiseren
van API’s en de adoptie en interoperabiliteit hiervan willen bevorderen. Het OAI bestaat sinds
de oprichting in november 2015 uit meer dan 30 bedrijven, waaronder Atlassian, Google, IBM,
Microsoft, MuleSoft (die het RAML-project leidt), Oracle/Apiary (die het API Blueprint-project
leidt), 3Scale/RedHat en SAP. Talend zal als lid op zoek gaan naar effectieve manieren om de
zichtbaarheid van API-normen in het open source-landschap te vergroten en te promoten.
Daarnaast zal Talend ook het gebruik van API’s bevorderen in de Talend Data Fabric, wat
klanten en partners ten goede komt.
Lid van de Linux foundation
Als onderdeel van het lidmaatschap van het OAI wordt Talend ook lid van de Linux Foundation.
Deze houdt zich bezig met het bouwen van duurzame ecosystemen rondom open sourceprojecten om technologische ontwikkelingen en commerciële overnames te stimuleren.
Jim Zemlin, executive director van de Linux Foundation, zegt daarover: “We zijn verheugd om
Talend te mogen verwelkomen bij de Linux Foundation. Talend is opgericht met de gedachte
om open source centraal te stellen in het complete productportfolio. De organisatie blijft
bijdragen aan verschillende open source-projecten, waaronder het OpenAPI initiatief, en
stimuleert de groei in de community. We kijken dan ook erg uit naar de samenwerking.”
Over OAI
Medeoprichter van het OAI is Restlet, een cloud-API design- en testplatform voor ontwikkelaars,
dat in november 2017 werd overgenomen door Talend. In die periode was het doel van het OAI
om de API-community te verenigen rondom een gemeenschappelijke taal die de integratie
tussen verschillende API-tools faciliteert. API’s worden ook wel gezien als ‘lijm’ tussen moderne
data-architecturen. Bijna elke applicatie gebruikt API’s om verbinding te maken met
databronnen van bedrijven, diensten van derden of andere applicaties. Het is daarom van
belang dat er een open, universeel geaccepteerd en duidelijk beschreven format wordt
gecreëerd dat neutraal geleverd wordt.

Ciaran Dynes, SVP Products bij Talend, vertelt: “We zien de Linux Foundation als een levendig
ecosysteem. Het is te vergelijken met de Apache Software Foundation, waarin we ook flink
hebben geïnvesteerd. Talend heeft een groot belang in het realiseren van een API governance
organisatie, gedreven door de community. Aangezien het API-ecosysteem zich steeds verder
uitstrekt, kunnen we door het lidmaatschap met het OAI interoperabiliteit bevorderen, een
hechte samenwerking faciliteren en innovatie en succes van ontwikkelaars ondersteunen.”
---Over Talend
Talend (NASDAQ: TLND) is een wereldwijde leider in softwareoplossingen voor cloud- en big data
integratie. Ze helpt organisaties om data strategisch in te zetten voor real-time inzichten over hun
organisatie, klanten, partners en branche. Met het open en schaalbare integratieplatform, biedt Talend
organisaties de mogelijkheid om zich snel aan te passen aan de laatste innovatieve technologieën en te
voldoen aan de groeiende behoeften van de business. De oplossingen van Talend ondersteunen meer
dan 1500 organisaties in diverse sectoren wereldwijd, zoals AstraZeneca, GE, HP Inc. and Lenovo.
Daarnaast is Talend meervoudig aangewezen als leider in de branche door verschillende analisten en
autoriteiten binnen de branche, zoals InfoWorld en SD Times. Raadpleeg voor meer informatie
www.talend.com en volg ons op Twitter: @Talend.
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