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BeStaaNDe ICt geBrUIKeN Voor De NIeUWSte toepaSSINgeN

met uniface
Werken ‘in the cloud’, webgerelateerde services, gebruik van tablets en smartphones… De ontwikkelingen in de
ICT openen tal van nieuwe mogelijkheden voor bedrijven. Maar om die mogelijkheden te kunnen benutten moeten
bedrijfskritische applicaties en de ICT-infrastructuur worden aangepast. Volgens Aad van Schetsen, general manager
van Uniface en senior vice president van Compuware, kan dat meestal heel goed met gebruikmaking van de
bestaande applicaties. Uniface maakt het mogelijk.

Uniface is van oorsprong een
Nederlands bedrijf, opgericht in
1984 en in 1994 overgenomen door
het Amerikaanse Compuware. Het hoofdkantoor van Compuware staat in Detroit en er werken meer dan vierduizend medewerkers in 78
vestigingen over de hele wereld.
Van Schetsen: “Uniface is een van de zes business units van Compuware en opereert zelfstandig vanuit het Uniface-hoofdkantoor in
Amsterdam. De ontwikkeling van de Unifaceproducten vindt hier plaats en ook de wereldwijde verkoop wordt vanuit Amsterdam
aangestuurd. Uniface is in feite een Nederlands
bedrijf binnen een Amerikaanse multinational.”

Vernieuwen Van appliCaties
Uniface brengt een tool op de markt voor het
ontwikkelen van bedrijfskritische applicaties.
“De afgelopen vier jaar zijn we behoorlijk gegroeid. Je merkt dat er kritischer wordt nagedacht over het investeren in nieuwe applicaties
of vernieuwen van de bestaande software.
Uniface bouwt als het ware een nieuwe schil
om de bestaande applicaties. De bestaande
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applicaties worden vernieuwd en geschikt gemaakt voor de nieuwste toepassingen, zoals het
gebruik van webservices, werken in de cloud en
op mobiele apparatuur”, zegt Van Schetsen.
“Dat kost minder tijd én minder geld dan het
aanschaffen of schrijven van nieuwe software.
De bestaande applicaties gaan beter draaien,
onder andere doordat we ‘code coverage’ toepassen. Dat willen zeggen dat we delen, codes,
weghalen die niet meer worden gebruikt.”

Van alle markten thuis
Uniface is volgens Van Schetsen bij uitstek geschikt voor transactieprocessen. “Uniface
wordt uiteraard ook toegepast voor het uitbreiden van functionaliteit en het moderniseren
van applicaties in het algemeen. Uniface ondersteunt inmiddels duizenden applicaties
over de hele wereld en is toepasbaar voor alle
platforms en operating systems. De applicaties
variëren van realtime ERP-systemen voor productiebedrijven tot point-of-sale applicaties
voor (groot)winkelbedrijven. Veel van die toepassingen zijn essentieel voor de bedrijfsvoering. Veiligheid is dan ook topprioriteit. We
hebben vrijwel altijd te maken met cruciale be-

drijfsgegevens.”
Ook Uniface is voortdurend bezig met productvernieuwing. “Begin 2014 verwachten we een
nieuwe versie van onze tool te introduceren,
Uniface 10. Daarmee spelen we in op de wensen van de nieuwe generatie ICT-specialisten,
die snel, intuïtief omgaat met software.
Ontwikkelplatformen moeten makkelijk geïnstalleerd kunnen worden en direct te gebruiken
zijn, ‘out of the box’, zonder dat er bijvoorbeeld
eerst een training voor nodig is.”
Aad van Schetsen verwacht dat ook deze
nieuwe versie van Uniface weer veel bedrijven
zal helpen mee te gaan in de nieuwe ontwikkelingen en hun ICT daarop af te stemmen.
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