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Met het toenemen van data in organisaties neemt ook het aantal
API-koppelingen toe. Het belang voor organisaties is groot, want
door digitale koppelingen wordt veel efficiency gerealiseerd, kosten
verlaagd, fouten verminderd, de keten geoptimaliseerd en processen
versneld. Daarmee is de kwaliteit van de API’s van cruciale
invloed op bedrijfsprocessen en resultaten. In middelgrote
organisaties is het niet ongewoon om vijfhonderd tot
duizend API’s te hebben die allemaal moeten voldoen
aan de laatste standaarden. Ook zijn er steeds meer
niet functionele eisen zoals beveiliging, performance en
beschikbaarheid. De API-portalen worden daarmee steeds
complexer. Ook voor ontwikkelaars wordt het steeds lastiger
om de juiste API te vinden voor de use cases die gerealiseerd
moeten worden. Hoe overzichtelijk is uw API portaal?
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Het succes van API’s wordt bepaald door verschillende aspecten:
 De aansluiting van de API’s op de use cases die ontwikkelaars
willen realiseren
 De eenvoud van de API’s voor ontwikkelaars
 De beveiliging van de API’s
 De aansluiting op niet functionele eisen zoals performance en
beschikbaarheid
 De compliance met industrie standaarden zoals de open-API
standaard
 De beschikbaarheid van een overzichtelijk API portaal
Binnen The Future Group hebben onze IT ondernemers rijke ervaring
met het realiseren van API-koppelingen met externe partijen. Al vele
jaren helpen wij organisaties in Nederlands met het digitaliseren van
hun processen door verschillende softwaresystemen perfect op elkaar
aan te laten sluiten.
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Onze services op het gebied van API’s beslaan de volledige software:
 Ontwerpen van API’s
 Implementeren van API’s
 Testen van API’s
 Realiseren van API portalen
 Ontsluiten van API’s door middel API gateways
Ook een slimme koppeling nodig? Wij koppelen alles van e-commerce
platform tot hrm systemen. Laat je use cases hier achter, wij sparren
graag met je mee. Een vrijblijvende offerte behoort uiteraard ook tot
de opties.

KENNISMENU
Een bundeling van jarenlange kennis en ervaring binnen
het expertise netwerk van The Future Group, welke wij
aanbieden als diensten op ons Kennisplatform.
De vertaling van deze kennis zullen wij o.a. laten
terugkomen in verschillende kennisthema’s.

INTERESSE?
Neem contact op voor een vrijblijvend
gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Scheidt & Bachmann werkt aan de introductie van
nieuwe innovatieve betaalmiddelen in het openbaar
vervoer. Onderdeel van dit programma is de
ontwikkeling van verschillende API portalen waarmee
het mogelijk is met meerdere systemen te koppelen.
Voor vervoerders is er een portaal waarmee zij de
functies in hun CRM systeem kunnen realiseren en is
er een portaal waarmee het voor ontwikkelaars van
mobiele applicaties mogelijk is gegevens op te halen
of transacties te doen (bijvoorbeeld het opladen van
saldo of de aankoop van een abonnement).
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