
low-code.
low-code ontketent een revolutie in 

softwareontwikkeling
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38 landen
4.861 sites 

€ 23,7 miljard 
omzet

650.000
professionals 
en experts 

wereldwijd bereik

gebaseerd op een sterke samenwerking.

AUSY group

AUSY Global 
Delivery Platform

RANDSTAD group
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onze drieledige services 
technologisch & multiprofessioneel.
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engineering.

● systems engineering

● connected systems & iot

● embedded & secure systems

● green & smart engineering

digital. 

● digital solutions development

● system integration

● user experience

● ai/ml & big data applications

● devops & cloud solutions

consulting.

● strategy & transformation 
consulting

● business consulting & process 
optimization

● enterprise architecture

● agile consulting

● cybersecurity services



specialiteit
toepassingsoplossingen.

kerntoepassingservicesoplossingen op maat van jouw 
bedrijfsnoden

• flexibele onsite- en offsite
leveringsmodellen in de VS en 
wereldwijd

• gespecialiseerd in enterprise-, cloud-, 
mobiele en 
embeddedsoftwareontwikkeling

• expertise in tal van agile-
methodologieën en programmabeheer

• wij kunnen snel volledige teams of 
specialisten leveren

25+
jaar ervaring met 
softwareontwikkeling

20+
solution centers
wereldwijd

architectuur & strategie

prototypes & UI/UX-design

application development

devops & testautomatisatie

onderhoud & ondersteuning
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delivery models
van contingentie tot oplossingen.

individuele
bijdragen

gestructureerde 
teams

customer intimacy

industriële
oplossingen

technische efficiëntie & productiviteit

global delivery platform (nearshore / offshore)

besparingen voor de klant
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ausy - mendix
partnership.



ausy - mendix
partnership.

low-codeontwikkeling haalt de complexiteit 

uit het bouwen van goede, moderne apps

● mendix

○ objectieve en eerlijke 

partnerkeuze

○ unieke competenties en 

aanvullende kwaliteiten



de klassieke methodes voor application delivery hebben 
afgedaan.

bedrijfs-
noden

"we hebben het nu 
nodig!"

● we moeten nieuwe ideeën en 
producten snel op de markt 
kunnen brengen

● we moeten onze activiteiten 
stroomlijnen en automatiseren

● we moeten onze 
klantenervaring digitaliseren

"we hebben een 
achterstand van
18 maanden!"

● ik kan niet snel genoeg inspelen 
op nieuwe bedrijfsnoden 

● mijn bestaande systemen zijn niet 
flexibel genoeg

● ik wil de controle behouden

supply

agile-ontwikkeling 

outsourcing

PaaS / Cloud

meer developers aanwerven

CI/CD-automatisatie



de klassieke methodes voor application delivery hebben 
afgedaan.

mislukte projecten

> 30%
marktvraag

5x

"In 2021 zal de vraag naar 
apps minstens 5x groter 
zijn dan de IT-capaciteit."

"Het gebrek aan 
efficiënte samenwerking 
speelt een cruciale rol in 
het afblazen van IT-
projecten."

- Gartner

werkloosheid

1,9%

"Met een 
werkloosheidspercentage 
van 1,9% voor developers 
hebben CIO's het moeilijk 
om technische topmensen 
te vinden."

- TechRepublic- IDC



wat als ...

snelheid
behaal een onovertroffen 

time-to-value

samenwerking
bouw wat de business 

nodig heeft

controle
stuur innovatie aan 

op schaal



de mendix manier.

no-code codelow-code

business-
agility

IT-
controle

business-
analist

professionele
developer

citizen developer business-
ingenieur



sales
product 

development
hr IT engineering



sales
product 

development
hr IT engineering



low-code- / no-code-
development.

bouw toepassingen 10x sneller met 70% 

minder personeel

• op maat gemaakte IDE's voor niet-professionele en professionele 
ontwikkelaars om naadloos samen te werken aan één appmodel

• creëer boeiende gebruikerservaringen op eender welk toestel 
met visuele, drag-and-drop, WYSIWYG IDE’s

• visuele vormgeving van logica met microflows voor complexe 
logica, bedrijfsprocessen en workflow met door AI ondersteunde 
ontwikkeling 

• samenwerken met alle betrokkenen over het volledige platform
• schermen en logica delen en van commentaar voorzien
• pair program over de hele wereld
• hou alle betrokkenen op de hoogte en up-to-date
• bepaal en beheer vereisten

• snelle iteratie met ingebouwde feedback, ondersteuning voor 
continue integratieontwikkeling en uitrol



technologie gecombineerd met samenwerking.

business
stakeholders

technische 
specialisten
ondersteund 
door ausy

biz
developer

pro 
developer

gespecialiseerde
kwaliteiten

verzoekenfeedback

zichtbaarheid



versnel elke stap van je apptraject.

rol uit
naar eender welke cloud on-premises

bewaak
de kwaliteit tijdens de uitvoering

bedenk
nieuwe methode om problemen op te lossen

ontwikkel
zet ideeën om in applogica



typische mendix apps.

apps voor innovatie

smart apps 
(IoT, AI)

snel 
experimenteren

nieuwe 
producten

nieuwe 
kanalen

apps voor operationele 
efficiëntie

B2E apps
workflow / 

case
management

compliance 
en 

kwaliteitsbe-
heer

afdelingsapps

apps voor gemigreerde 
oude systemen

lotus notes

vervanging 
access / excel

4GL apps

unieke kernsystemen, 
uitbreidingen voor 

kernsystemen

apps voor interactie met 
klanten

B2B portals B2B apps

B2C portals B2C apps



hoe begin je aan je eerste 
app?

we bieden 3 
oplossingen.
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1.ontdekkingsworkshop.

een workshop om een product, functie of 
oplossing te valideren 

● bespreek je idee met ons en vertel ons je zakelijke 

uitdagingen

● begrijp meteen de impact die de low-coderevolutie 

heeft op jezelf

● krijg een snelle ROI omdat je begrijpt welke 

processen je eerst moet aanpakken en waarom

● leer hoe je een app kunt bouwen, een workflow 

kunt automatiseren of handige dashboards kunt 

creëren

● creëer gefundeerde businesscases voor 

procesverbetering en automatisering

● bouw een efficiënte roadmap



2. introductie: een app in 
één dag.

onze experts leren jewerken met low-code 

Tijdens de sessie bouw je eigenhandig een Mendix app 
op maat, die je nadien kunt meenemen. 

● praktijklabs en workshop

● we bouwen een canvasapp

● maak verbinding met databronnen

● voorbeelden van filteren van bedrijfsdata

● maak formulieren op maat en creëer 

bedrijfsprocesflows

● bouw een workflow



3. onze low-code factory.

wij helpen je ontwikkelingsproces te 
versnellen

● onze teams staan klaar voor jevolgende project

● 100+ collega's werken aan projecten van 50 tot 

2500 md

● vast budget waar binnen het afgesproken budget 

de scope kan wijzigen maar niet de deadline

● vaste prijs voor tijdige levering volgens afspraak 

binnen een bepaalde scope

● tijd en middelen, voor hulp on-demand



nog vragen?
wij helpen je graag!

kris van der stappen
sales director

kris.vanderstappen@ausy.be
+32 496 27 39 07

mailto:kris.vanderstappen@ausy.be
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