
Master thesis opdrachten Info Support 

 

Data Driven Smart Presenter 

Internet of Things (IoT) wordt steeds populairder. Internet is overal beschikbaar en het aantal ‘things’ 

dat eenvoudig met het internet verbonden kan worden neemt zeer snel toe. Deze zogenaamde 

‘smart devices’ krijgen steeds meer sensoren die data genereren. Maar hoe kan je deze berg aan data 

vertalen naar nieuwe inzichten? Daar ga je met deze afstudeeropdracht mee aan de slag! Je 

onderzoekt de mogelijkheden die er zijn om de kwaliteit van presentaties te kunnen meten en 

voorspellingen te doen voor het verbeteren van presentaties. Zowel predictive analytics als 

prescriptive analytics. Meer informatie: https://carriere.infosupport.com/opdracht/data-driven-

smart-presenter/  

 

SOA patterns in relatie tot Quality-of-Service 

SOA is nu vrijwel door de gehele IT industrie geadopteerd. Gartner positioneert SOA als ‘Climbing the 

slope’ wat wil zeggen dat het nu echt op weg is naar mainstream adaption. Als hulpmiddel voor het 

vervaardigen van SOA applicaties zijn er ondertussen patterns beschikbaar. Patterns zijn beproefde 

oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Meer informatie: 

https://carriere.infosupport.com/opdracht/soa-patterns-relatie-tot-quality-service/  

 

Zelflerende normeringsset 

De Vries WFM is een onderdeel van Info Support en heeft in eigen beheer een WFM applicatie 

ontwikkeld. Deze applicatie wordt eveneens in eigen beheer geïmplementeerd bij klanten. De 

klantenkring van de Vries WFM bevindt zich voornamelijk in de Food Retail. Meer informatie: 

https://carriere.infosupport.com/opdracht/zelflerende-normeringsset/  

 

Profielanalyse van bedrijven op basis van publieke gegevens 

Info Support beheert vanuit de afdelingen Managed IT Services (MITS) en Professional Development 

Center (PDC) omgevingen voor verschillende klanten. De klantervaring is van groot belang voor het 

behoud van klanten. Het PDC wil dan ook zo hoog mogelijk scoren op klanttevredenheid. Er worden 

steeds meer klanten bediend, terwijl de omvang van het team niet groeit. Daarom moet er steeds 

slimmer gewerkt worden met de data die beschikbaar is. Wat daarbij kan helpen, is proactief 

inspelen op behoeften die mogelijk bij klanten spelen. Meer informatie: 

https://carriere.infosupport.com/opdracht/profielanalyse-van-bedrijven-op-basis-van-publieke-

gegevens/  
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Meten en voorspellen van klanttevredenheid op basis van feedback 

Info Support beheert vanuit de afdelingen Managed IT Services (MITS) en Professional Development 

Center (PDC) omgevingen voor verschillende klanten. De klantervaring is van groot belang voor het 

behoud van klanten. Zeker wanneer een nieuwe klant een negatieve ervaring heeft, heeft dat een 

grote impact. Meer informatie: https://carriere.infosupport.com/opdracht/meten-en-voorspellen-

van-klanttevredenheid-op-basis-van-feedback/  

 

Personeelsplanning voorspellen 

Voor retailers in allerlei branches is personeelsplanning een terugkomende uitdaging. Om personeel 

te kunnen plannen wordt ten eerste een prognose gebruikt. De prognose is een voorspelling die zegt 

hoeveel productie de komende tijd gevraagd gaat worden. Ten tweede wordt op basis van een 

prognose een voorspelling gemaakt hoeveel personeel nodig is om de gevraagde productie te 

kunnen realiseren. Vervolgens wordt personeel ingepland op basis van deze voorspellingen. Meer 

informatie: https://carriere.infosupport.com/opdracht/personeelsplanning-voorspellen/  

 

Normcluster analyse 

Voor organisaties in allerlei branches is personeelsplanning een terugkomende uitdaging. Om 

personeel te kunnen plannen is ten eerste een prognose nodig. De prognose is een voorspelling die 

zegt hoeveel productie de komende tijd gevraagd gaat worden. Ten tweede moet op basis van een 

prognose een voorspelling gemaakt worden hoeveel personeel nodig is om de gevraagde productie 

te kunnen realiseren. Vervolgens wordt personeel ingepland op basis van deze voorspellingen. Meer 

informatie: https://carriere.infosupport.com/opdracht/normcluster-analyse/  

 

Datarotonde Business Process Monitoring 

ISRES ontwikkelt en exploiteert de Datarotonde, een SaaS platform om digitale processen tussen 

organisaties en binnen organisaties mogelijk te maken. De Datarotonde werkt op basis van 

standaarden. De berichten die op de Datarotonde worden getransporteerd maken deel uit van een 

bedrijfsproces dat (grotendeels digitaal) wordt uitgevoerd. Ze lenen zich dan ook uitstekend om op 

basis van deze berichten te monitoren hoe processen uitgevoerd worden en wat de performance van 

deze processen is. Meer informatie: https://carriere.infosupport.com/opdracht/datarotonde-

business-process-monitoring/  
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De toekomst van zelfhelende systemen 

Wat is de huidige staat van kennis over zelfhelende systemen, hoe kan deze kennis toegepast 

worden in een huidig applicatielandschap en welke verbeteringen zien we voor de toekomst? Er zijn 

verschillende manieren om een zelfhelend systeem op te zetten. Hierbij valt te denken aan virtual 

machines, zoals die van Erlang, of applicatiemonitoring om instanties te herstarten. Welke 

technieken en stromingen worden beschreven in de literatuur? Welke lering en patronen kunnen 

hieruit gehaald worden voor het bouwen van nieuwe applicaties? Is het mogelijk om een bestaande 

applicatie te retrofitten om hem zelfhelend te maken zonder veel extra werk. Meer informatie: neem 

contact op met Guido Hanegraaf, guidoh@infosupport.com   

 

Configuratie analyse t.b.v. kwaliteits-bepaling microservice architectuur 

Veel projecten worden tegenwoordig gerealiseerd met behulp van microservice architecturen. 

Hierdoor wordt de functionaliteit en code opgesplitst in subsystemen die niet direct gekoppeld zijn. 

Via configuratie worden de verschillende microservices gekoppeld en de functionaliteit van het totale 

systeem bepaald. Doordat veel van de gedragingen van het systeem nu niet meer alleen bepaald 

worden door de code maar ook door de andere artifacts zoals configuratie is het ook noodzakelijk de 

kwaliteit hiervan te waarborgen en te testen. Voor code zou dit middels unittests gebeuren. Voor de 

configuratie bestaat iets dergelijks niet. Zeker niet om het samenspel tussen de verschillende 

microservices te testen. Hierbij kan ook gedacht worden aan de configuraties behorende bij 

eventuele cloud providers, deze kunnen ook van grote invloed zijn op het werken van het totale 

systeem. Voor meer informatie neem contact op met Guido Hanegraaf, guidoh@infosupport.com   

 

Scala ondersteuning SonarQube 

Scala is een functionele taal die tegenwoordig steeds meer ingezet wordt. Helaas is de ondersteuning 

van applicaties voor Scala nog niet zo goed als voor Java. SonarQube is een applicatie om de statische 

kwaliteit van de code te meten en te verbeteren. Voor SonarQube is er wel een Scala plugin, maar 

die is nog lang niet op het niveau van de Java plugin. Onderzoek welke statische checks nuttig zijn 

voor een functionele taal zoals Scala. Kijk vervolgens hoe deze statische checks het beste toegepast 

kunnen worden op Scala. Schrijf een onderzoeksrapport waarin de gekozen statische checks 

onderbouwd worden vanuit het perspectief van functionele talen. Voor meer informatie neem 

contact op met Guido Hanegraaf, guidoh@infosupport.com 
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