WSO2 API Management
Wanneer bedrijven en instanties hun IT-omgeving inrichten op
basis van een Service Oriented Architecture (SOA), komen
services en data beschikbaar die in de vorm van APIs met
anderen kunnen worden gedeeld. Externe partijen kunnen
deze APIs op innovatieve wijze inzetten en zo nieuwe
oplossingen bouwen. Bedrijven en instanties kunnen door APIs
te faciliteren hun groeipotentieel vergroten en profiteren van
externe samenwerkingen. Deze ontwikkeling brengt echter
niet alleen nieuwe mogelijkheden en commerciële kansen
met zich mee. Als een gevolg ontstaan er uitdagingen op het
gebied van controle, vertrouwen, veiligheid en regelgeving.
Goed en passend API management is dan cruciaal.
API management met WSO2 API Manager
WSO2 API Manager levert betrouwbare en
veilige oplossingen voor API life cycle
management, waaronder API creatie,
publicatie en versiebeheer. Het biedt
ontwikkelteams webinterfaces om APIs in te
zetten en te monitoren. Gebruikers kunnen
zich vervolgens op eenvoudige en
gebruiksvriendelijke wijze aanmelden voor
APIs en deze ontdekken en gebruiken.

Open Source
Open Source software kent vele
voordelen, waaronder uitbreidbaarheid van de functionaliteit
en het investeringsmodel. Waren
Open Source operating systemen
rond het jaar 2000 nog het
domein van pioniers, nu zijn
Enterprise Class Linux platformen
en clusters niet meer weg te
denken uit de hedendaagse
professionele datacenters.
Een vergelijkbare ontwikkeling is
waar te nemen op het gebied
van integratie-platformen en tools. Het zijn nu zelfs vaak de
Open Source integratieplatformen die nieuwe ontwikkelingen als eerste succesvol en
betrouwbaar mogelijk maken.






Uitbreidbare functionaliteit
Financiële voordelen
Succesvol en betrouwbaar
Intuïtieve aanpak
Breed ondersteund door
community

Inzicht in gebruikers en gebruik
Tevens zorgt WSO2 API Manager voor controle over wie toegang heeft tot de APIs
en inzicht in het gebruik ervan, bijvoorbeeld ten behoeve van doorbelasting.
Daarnaast kan API Manager ook worden ingezet voor het besturen van een
bestaand SOA landschap en kan ten behoeve van SLA management het gebruik
per API gereguleerd worden. Omdat WSO2 API Manager een Open Source
oplossing is, kent deze bovendien een gunstig kostenmodel, is de functionaliteit uit

WSO2 API Management
te breiden en kunnen de talrijke integratiescenario’s intuïtief en eenvoudig worden
vormgegeven.
Enkele vooraanstaande gebruikers van het WSO2 API Management platform zijn
Alliander, StubHub, BNY Mellon, Rakuten, Williams, Concur en Boeing.
Over WSO2
Op het gebied van integratieoplossingen onderscheidt WSO2 zich in deze markt
als enige echte Open Source leverancier. WSO2 biedt een compleet
productenpakket, waarmee nagenoeg alle aspecten van actuele
integratievraagstukken kunnen worden opgelost. Daarnaast is WSO2 sinds jaar en
dag marktleider op het gebied van SOA Governance producten, zoals de SOA
Registry.
De volledige WSO2 product stack is ontwikkeld op basis van Open Source. Dus
zonder verplichtingen tot onderhoud, commerciële licenties of abonnementen.
Vanuit een financieel oogpunt is WSO2 en het werken met WSO2 componenten
dan ook uitermate laagdrempelig. Bovendien ondersteunt WSO2 een groeimodel,
waardoor met een minimale opzet kan worden gestart. Vervolgens kunnen op
een later moment eenvoudig componenten van WSO2 worden toegevoegd. Met
het Carbon framework is WSO2 in staat snel nieuwe producten te lanceren.

SynTouch. Always on top.
Efficiënte processen vragen om integratie. Integratievraagstukken
vragen om specialisten. Om specifieke ervaring, intensieve kennis en
meedenkende consultants. Op het hoogste niveau, zonder de kleinste
details uit het oog te verliezen. Dat is SynTouch. Always on top.
Het SynTouch team bestaat uit ervaren, professionele en klantgerichte
consultants. Architecten, business consultants, ontwerpers en
ontwikkelaars, maar ook integratie-consultants en beheerders. Stuk
voor stuk gekwalificeerde en gedreven professionals die helpen bij het
uitwerken en organiseren van nieuwe oplossingen en zo meebouwen
aan het succes van uw onderneming. Dit doen zij onder andere bij
ING, Spir-it, Vodafone, Essent en DSM.
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