Microsoft-specialist Motion10 tekent partnership met OutSystems
Rotterdam/Utrecht, 28 januari 2019 – Microsoft-specialist Motion10 stapt
met OutSystems, leverancier van hét Low-Code-platform voor applicatieontwikkeling, in
de wereld van Low-Code om klanten te versnellen in hun cloudstrategie. Beide partijen
tekenden onlangs een partnerovereenkomst. Motion10 is hiermee één van de eerste
Microsoft Azure-specialisten die haar dienstverlening uitbreidt met Low-Codeontwikkeling. Voor Motion10 is OutSystems de beste keuze vanwege het solutiontemplate voor de Microsoft Azure Marketplace. Door de samenwerking met OutSystems
garandeert Motion10 gemakkelijke, veilige integratie tussen het OutSystems-platform en
de diensten van Microsoft Azure.
Krachtige combinatie
De integratie van OutSytems met Microsoft Azure biedt een combinatie van de snelheid
van Low-Code applicatieontwikkeling en de geavanceerde diensten en wereldwijde
schaal van Microsoft Azure. Dit zorgt dat organisaties eenvoudig digital solutions
factories kunnen bouwen om hun digitale transformatie en innovatie te stimuleren.
Door het inzetten van OutSystems biedt Motion10 haar klanten versnelde
applicatieontwikkeling, waar Azure een robuuste fundering biedt voor de gebouwde
applicaties. Hierdoor kunnen organisaties zich richten op het snel leveren van zakelijke
toepassingen. Deze applicaties integreren eenvoudig met bestaande systemen waarin
aangepaste code toegevoegd kan worden wanneer dat nodig is.
Belangrijke voordelen voor Microsoft klanten
Wilfred Noppers, Business Lead Integratie & Development bij Motion10: “Dit partnership
geeft ons de kans om de kracht van de Azure cloudplatformen nog beter tot zijn recht te
laten komen. Deze samenwerking versnelt de digitale transitie van onze klanten.
Innoveren met de cloud wordt steeds gemakkelijker en veiliger. Als men veelal
Microsoft-technologie gebruikt, biedt OutSystems een belangrijk voordeel ten opzichte
van andere Low-Code platforms vanwege de integratie met Azure.”
Stef Koopman, Channel Director OutSystems Nederland: “We zien het ecosysteem van
partners in Nederland nu rap groeien. Het partnership met Motion10 is voor ons
belangrijk omdat zij kennis in huis hebben op het gebied van Microsoft-technologie en
de integratie met Microsoft Azure. Die kennis gecombineerd met OutSystems is voor
ons een unieke waardepropositie. Daarom zijn partners zoals Motion10 voor ons zo
belangrijk. Het specialisme van Motion10 op dit gebied en de kracht van OutSystems is
een sterke combinatie. Als we die koppeling bij klanten tegenkomen, denken we al snel
aan Motion10.”
----Over OutSystems

Wereldwijd vertrouwen duizenden klanten op OutSystems, hét nummer één low-code ontwikkelplatform
voor het versnellen van applicatieontwikkeling. Gedreven techneuten hebben ieder aspect van het
platform met oog voor detail ontworpen, waardoor bedrijven enterprise-grade apps kunnen bouwen en
daarmee hun digitale transformatie kunnen versnellen. OutSystems is de enige oplossing die de kracht
van low-code applicatieontwikkeling combineert met geavanceerde mobiele functionaliteiten. Daardoor
kan het volledige applicatielandschap visueel gemodelleerd en geïntegreerd worden met bestaande
systemen. Klik hier voor meer informatie, volg OutSystems op Twitter of bezoek het bedrijf op LinkedIn.
Over Motion10
Motion10 helpt organisaties om beter, slimmer en efficiënter te werken. Omdat ze willen groeien,
veranderen of innoveren. Integratie zit in ons DNA en wij zijn specialisten in digitaal samenwerken, Data &
Analytics en Adoptie en Change. Klik hier voor meer informatie of volg Motion10 op Twitter of Linkedin.
Wilt u meer informatie over ons aanbod met betrekking tot OutSystems en Azure? Neem contact op met
Wilfred Noppers, Business Lead Azure & Integration bij Motion10.
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