RAPID APPLICATION
DEVELOPMENT MET
MENDIX
Nieuwe technologieën volgen elkaar in het digitale tijdperk steeds sneller op. Daardoor
neemt de vraag binnen bedrijven naar nieuwe functionaliteiten en applicaties exponentieel
toe. IT-afdelingen kunnen deze vraag al jaren niet meer bijbenen. Daarom kiezen veel
organisaties voor een Rapid Application Development (RAD)-platform. Dit stelt organisaties
in staat om applicaties veel sneller te ontwikkelen, met minder middelen en op een
beheersbare manier. Maar welke keuzes komen daarbij kijken? En hoe sluit deze nieuwe
manier van applicatieontwikkeling aan op uw bedrijfsprocessen? Ctac helpt u om de
voordelen van Rapid Application Development optimaal te benutten.

No-code, low-code en code in één, Mendix is

te geven. In Mendix ontwikkelen gebruikers eenvoudig

een begrip in de wereld van Rapid Application

applicaties door pre-packaged elementen te modelleren,

Development. Het platform zorgt voor versnelling

in plaats van dat een ontwikkelaar herhaaldelijk code

in alle fasen van uw applicatieontwikkeling. En u

moet schrijven. Als gebruikers tegen beperkingen

blijft volledig in controle over het proces. Mendix

aanlopen, kan een Mendix-ontwikkelaar binnen hetzelfde

is niet alleen een ontwikkelplatform, maar ook een

platform met geavanceerdere tools de applicatie

samenwerkingsplatform. IT en business delen één

aanpassen. Mendix biedt dus no-code, low-code en code

omgeving om inzichten te delen en de applicatie vorm

in één oplossing.

SNEL ONTWIKKELEN EN NAADLOOS INTEGREREN VAN APPLICATIES
Ontwikkelen in Mendix kent veel voordelen. Bijvoorbeeld

al uw wensen, processen en uitdagingen eerst goed in

de snelheid van applicatieontwikkeling, uitgebreide

kaart brengen. Wanneer blijkt dat Mendix’s RAD-platform

samenwerkingsmogelijkheden en de controleerbaarheid

de beste toevoeging is voor uw situatie, dan helpt Ctac u

van de applicaties. Maar om deze voordelen optimaal te

deze verder te ontwikkelen. Ctac’s uitgebreide ervaring

benutten, moet u de juiste keuzes maken over hoe u het

met Mendix én ERP-systemen helpt u om uw applicaties

platform positioneert in uw organisatie. Ctac helpt u om

onderling naadloos te integreren. En u slaat definitief de

het maximale uit uw applicatie te halen. Door onze

brug tussen uw business en IT door de agile manier van

onafhankelijke blik op applicatieontwikkeling kunnen we

werken en het feit dat applicaties sneller beschikbaar zijn.

DE VIJF VOORDELEN VAN MENDIX:
1. Sla een brug tussen business en IT
Het ontwikkelen van een applicatie is vaak tijdrovend en
duur. Met Mendix versnelt u dit proces aanzienlijk,
waardoor IT de vraag van uw business kan bijbenen en zij
sneller kunnen profiteren van de business value die de
applicatie levert. Met Mendix verkort u een
ontwikkelproces van maanden naar enkele weken. Zo
kunt u snel reageren op technologische ontwikkelingen
en blijft u wendbaar in het digitale tijdperk.
2. Blijf in controle over uw applicaties
U wilt voorkomen dat de business ‘schaduwapplicaties’
gebruikt, buiten het zicht om van de IT-afdeling.
Bijvoorbeeld standaard webapplicaties of spreadsheetoplossingen die niet ondersteund worden door uw
IT-afdeling. Mendix voorkomt dat u de controle verliest
over uw IT-landschap. Het platform stelt u in staat om
snel de applicaties te ontwikkelen waar uw business om
vraagt. En waarmee u alle applicaties op één centrale
plek kunt monitoren. Op deze manier behoudt u de
controle over de diversiteit van uw applicatielandschap.

“ Met Mendix reageert u snel op
technologische ontwikkelingen en
blijft u wendbaar in het digitale tijdperk. ”

3. Openheid & flexibiliteit
Het Mendix platform heeft openheid in alle lagen van het
platform ingebouwd. Dit maakt het platform uitermate
schaalbaar, toegankelijk en geschikt voor integraties met
uw andere systemen, zoals uw SAP-systeem. De software
van Mendix heeft ingebouwde koppelingen, waardoor
uw applicaties naadloos blijven aansluiten op elkaar en
op uw IT-infrastructuur.
4. Low-code ontwikkeling
In het Mendix platform maakt u gebruik van aanpasbare
bouwblokken om applicaties te modelleren. U hoeft dus
niet langer repetitief code te schrijven en u heeft geen of
weinig programmeerkennis nodig. Op deze manier kan
ook de business helpen bij de ontwikkeling van uw
applicaties.
5. Samenwerken in één projectomgeving
Mendix combineert Rapid Application Development met
uitgebreide tools om samen te werken. IT en business
delen één projectomgeving om inzichten te delen en de
applicatie vorm te geven. U versnelt niet alleen de
ontwikkeltijd, maar de gehele levenscyclus van uw
applicatie: van ontwerpen, bouwen en deployen, tot
beheren en itereren. Zo betrekt u belanghebbenden in
alle fases van de ontwikkeling.

Daarom Ctac
Ctac heeft ervaring met Mendix in verschillende scenario’s, zoals het snel ontwikkelen van applicaties, het inzetten
voor maatwerk dat aansluit op uw standaard kernsysteem en het kleinschalig experimenteren met nieuwe
technologieën. Ctac combineert ervaring met Rapid Application Development met expertise over integraties
tussen SAP, infrastructuur en andere applicaties. Daarom is Ctac als geen ander in staat om uw
applicatieontwikkeling met Mendix tot een succes te maken. Wij adviseren u over de mogelijkheden bij het
inzetten van Mendix, gebaseerd op onze uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van uw processen en
business. En we kijken naar uw volledige IT-landschap. Zo bepalen we precies waar u het beste kunt ontwikkelen
en hoe u dat slim aanpakt.
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veranderen? Wilt u binnen enkele weken

die komen kijken bij het toepassen van

www.ctac.nl

nieuwe applicaties ontwikkelen en

Rapid Application Development. Vraag

definitief een brug slaan tussen uw

uw Ctac-contactpersoon naar de

business en IT? Ctac helpt u om het

mogelijkheden of stuur een e-mail naar

maximale uit Mendix te halen en

info@ctac.nl.

