WSO2 Services
Open Source Integratieoplossingen

Het efficiënt verbinden van mensen, apparaten en applicaties
blijft noodzakelijk om in te kunnen spelen op (technologische)
ontwikkelingen, de concurrentie voor te blijven, nieuwe
inkomstenstromen te genereren en klanten op ieder moment
van dienst te kunnen zijn. Mobiel, de ‘cloud’, API’s, social
media en ‘The Internet of Things’ zijn aan de orde van de dag.
En vragen om een eenvoudig, schaalbaar en compleet
integratiemodel. Tegelijkertijd is iedere organisatie uniek,
waardoor er talrijke integratiescenario’s denkbaar zijn om
nieuwe mogelijkheden en commerciële kansen te creëren.
SynTouch, partner in integratie
Als onafhankelijke integratiespecialist heeft
SynTouch uitgebreide kennis van en ervaring in uiteenlopende integratietrajecten,
op basis van verschillende technologieën
en platformen, bij toonaangevende ondernemingen.

Om de toenemende vraag uit de markt
naar een laagdrempelig en geleidelijk
investeringsmodel te kunnen
beantwoorden, heeft SynTouch gekozen
voor o.a. een partnership met WSO2.

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

WSO2, visionair in Open Source integratie
Met WSO2 biedt SynTouch haar klanten een op Open Source gebaseerd modulair
integratieplatform: een middleware-oplossing waarmee organisaties hun
webapplicaties en online diensten naar wens naadloos kunnen migreren.
 Snel groeiende organisatie, die de concurrentie steeds verder achter zich laat.
 Toonaangevend in API Management.
 Breed assortiment uitbreidbare integratiemogelijkheden voor een lange termijn
aanpak.
 100% Open Source en daarmee een innovatief, betaalbaar en volledig
inzichtelijk integratieplatform.
 24/7 ondersteuning met gegarandeerde responsetijd van één uur.

WSO2 Services
WSO2 oplossingen
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 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.
Van business behoeften naar innovatieve oplossingen
WSO2 is een volwaardige speler op het
kundig kunnen ondersteunen. Daargebied van integratie. En net als bij
naast is WSO2 toonaangevend op
concurrerende platformen, valt en staat
het gebied van API Management,
het succes van WSO2 integratiewat in combinatie met onze
trajecten met de juiste vertaling van
jarenlange ervaring in het bouwen
business behoeften naar innovatieve
en onderhouden van B2Boplossingen. Een vertaalslag waarin wij
oplossingen, resulteert in optimaal
organisaties vanuit onze expertise, vakingerichte B2B-processen.

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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SynTouch verbindt uw business-processen met slimme IT-oplossingen
gebaseerd op gevestigde platformen en methodieken, zoals TIBCO,
Oracle, SoftwareAG, WSO2 (Open Source), Pega en Analytics.
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