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Kunt u daarbij niet de diensten leveren op basis van standaard
pakketten? Wilt u op korte termijn kunnen beschikken over een
software development team in Nederland die hoogwaardige
software levert en beheert? Bij The Future Group zijn diverse
IT ondernemers samen georganiseerd. Dit maakt het op korte
termijn mogelijk om software op maat aan te bieden en tijdelijke
specialisten snel te leveren waar nodig. Zo kunt u focussen op het
leveren van waarde voor uw klant en bent u iedere sprint verzekerd
van waardevolle, cutting edge software.
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Neem contact op voor een vrijblijvend
gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

lo

INTERESSE?

ve

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.
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Binnen The Future Group zijn alle programmeertalen
vertegenwoordigd. Op basis van uw specifieke wensen
wordt het development team samengesteld. Ook zijn er veel
specialisten aangesloten op het gebied van machine learning,
security en architectuur. Tijdelijk benodigde kennis om uw
software naar het hogere niveau te tillen is dan ook altijd in ons
netwerk aanwezig. Zowel voor de gehele keten als op teamniveau.
Zo bent u continu verzekerd van kwaliteit!

 Kwalitatieve software op basis van
resultaatverplichting
 U bent eigenaar van de code
 Alle programmeertalen en specifieke
domeinkennis in huis
 Op- en afschalen mogelijk
 Release en tussentijdse opleveringen in overleg
(2-wekelijks/maandelijks/of anders)
 In te passen als aparte releasetrain in uw
SAFe organisatie
 Geen eigen ICT afdeling nodig
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