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Embarcadero lanceert Appmethod, een ingenieus applicatieontwikkelingsplatform 
voor de multitoesteluitdagingen waarmee mobiele ontwikkelaars zich vandaag de dag 

geconfronteerd zien. 
 

Door gebruik te maken van één enkele codebasis en een beproefde 
ontwikkelingsmethodologie, kunnen ontwikkelaars met Appmethod tot 20 keer sneller 

multitoestelapplicaties bouwen. 
 
BRUSSEL / AMSTERDAM – 18 maart 2014 - Embarcadero Technologies, een 
toonaangevende producent van softwareoplossingen voor applicatie- en 
databankontwikkeling, kondigde vandaag de lancering van Appmethod aan. 
 
Door de toename van het aantal te ondersteunen toestellen, platformen en 
vormfactoren stijgt ook de druk op de moderne applicatieontwikkelaar om snel met 
nieuwe applicaties te komen, die een groot aantal platformen en toestellen 
ondersteunen, waaronder smartphones, tablets en pc's/laptops. Appmethod is een 
ingenieus, op componenten gebaseerd platform voor de ontwikkeling van toepassingen, 
dat ontworpen werd voor ontwikkelaars en bedrijven die snel applicaties moeten 
bouwen voor meerdere platformen in onze huidige onderling verbonden wereld.  
 
Nieuwsfeiten 

 Het nieuwe Appmethod van Embarcadero verandert de manier waarop 
applicaties voor de moderne multitoestelwereld worden gebouwd. Via een 
ingenieus geheel van technologie, functies en functionaliteiten biedt Appmethod 
een end-to-end oplossing aan voor een snelle en bijzonder productieve levering 
van moderne multitoestelapplicaties voor Android, iOS, Windows en OS X. 
 

 Daarbij zorgt Appmethod voor een aanzienlijke stroomlijning van de geleverde 
inspanningen op het vlak van multitoesteltoepassingen, waardoor ontwikkelaars 
applicaties in één keer en met één enkele codebasis kunnen ontwikkelen voor 
alle belangrijke platformen — een aspect dat van cruciaal belang is voor zowel 
grote ondernemingen als prille starters die de volgende immens succesvolle app 
proberen te bedenken. Met dit platform kunnen ontwikkelaars immers 5 à 20 
keer sneller werken dan met andere tools die vandaag op de markt verkrijgbaar 
zijn, wat hen toelaat om drastisch te snoeien in hun algemene 
ontwikkelingskosten. 
 

 In tegenstelling tot andere oplossingen heeft Appmethod bovendien geen 
runtime javascript interpreters (of virtuele machines) nodig en hebben we hier te 
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maken met een echt 'native' oplossing: de applicaties die het compileert, draaien 
rechtstreeks op de CPU. De aldus ontwikkelde native toepassingen zijn bijgevolg 
snel, flexibel en reactief en leveren de ongehinderde gebruikerservaring op, die 
applicaties nodig hebben om werkelijk ingeburgerd te geraken. 
 

 De Enterprise Mobility Services van Appmethod zorgen verder voor een wijs-en-
klik mobiele middlewareverbondenheid met RESTful clouddiensten, data- en 
API-hosting alsook bedrijfsdatabankconnectoren, zoals Oracle, Microsoft SQL 
Server, IBM DB2, Informix, enz., om gemakkelijk gegevens te integreren van om 
het even welke bron. 
  

 De Enterprise Mobility Services van Appmethod zijn ook bijzonder gemakkelijk te 
gebruiken en te installeren en hebben geen IT-afdeling nodig om de uitrol in 
goede banen te leiden. Een ontwikkelaar moet Appmethod gewoon downloaden 
en kan het platform vervolgens onmiddellijk beginnen te gebruiken voor het 
bouwen van moderne applicaties met het oog op de formulering van een 
oplossing van industrieel niveau. 
 
 

Prijs en beschikbaarheid 

 Appmethod is vandaag beschikbaar op: www.appmethod.com.  
 

 Appmethod wordt aangeboden via jaarlijkse abonnementen. Individuen kunnen 
Appmethod aanschaffen voor $299 per jaar, per ontwikkelaar, per platform. 
Bedrijven kunnen Appmethod aankopen voor $999 per jaar, per ontwikkelaar, 
per platform. De prijsstelling van de Enterprise Mobility Services is gebaseerd op 
het aantal toestellen dat gebruikmaakt van de diensten. 
 

Ondersteunende citaten 

 "Wij waren in het bijzonder onder de indruk van de IDE en ingebouwde 
ontwerpmogelijkheden van Appmethod," aldus Branden Spikes, CEO van Spikes 
Security, één van de bedrijven die resoluut voor Appmethod hebben gekozen. 
Spikes Security zelf is gericht op het leveren van beveiligde, schaalbare en 
bijzonder krachtige softwareoplossingen waarmee ondernemingen het 
potentieel van het internet op een veilige manier kunnen aanboren, zonder 
bevreesd te moeten zijn voor cyberaanvallen. "Normaal gezien hadden we een 
andere codebasis moeten gebruiken voor elk van de door ons ondersteunde 
platformen, maar doordat we dankzij Appmethod met één enkele codebasis 
kunnen werken, kunnen we onze applicaties veel sneller lanceren dan 
verwacht." 
 

 "Appmethod pakt de in onze ogen belangrijke pijnpunten aan, waarmee 
multitoestelontwikkelaars zich vandaag de dag geconfronteerd zien," aldus Al 
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Hilwa van IDC. "Het is een allesomvattend API-platform met klant-, middleware- 
en back-enddiensten dat de commerciële voordelen van een enkele 
broncodebasis met de prestatievoordelen van gecompileerde code combineert." 
 

 "Ontwikkelingsteams staan tegenwoordig onder immense druk om met 
toepassingen te komen voor tal van verschillende toestellen en vormfactoren. 
Appmethod betekent dan ook een echte doorbraak voor ontwikkelaars. Het 
maakt hun effectieve programmeringsdoorvoer tot 20 keer sneller in vergelijking 
met andere systemen," aldus Michael Swindell, Senior Vicepresident of Products 
bij Embarcadero Technologies. "Door gebruik te maken van de 
platformonafhankelijke component-API's kunnen ontwikkelaars snel complexe 
en krachtige gecompileerde mobiele en desktop clients schrijven, met 
databanktoegang, cloudtoegang en bedrijfsinteroperabiliteit over meerdere 
platformen heen, zonder toegevingen te moeten doen op het vlak van capaciteit 
of prestatie." 
 
 

Tweet dit: @EmbarcaderoTech kondigt @Appmethod aan, een ingenieus 
applicatieontwikkelingsplatform voor de multitoesteluitdagingen waarmee mobiele 
ontwikkelaars zich vandaag de dag geconfronteerd zien www.appmethod.com 
 

Over Embarcadero Technologies 
Embarcadero Technologies, Inc. is een vooraanstaande leverancier van bekroonde tools 

voor applicatieontwikkelaars en database-experts, waarmee die vlot systemen kunnen 

ontwerpen en bouwen en die systemen beter kunnen laten draaien, ongeacht het platform 

of de programmeertaal. Negentig bedrijven uit de Fortune 100 en een actieve 

gemeenschap van meer dan drie miljoen gebruikers in de hele wereld stellen hun 

vertrouwen in de producten van Embarcadero om hun productiviteit te verhogen, om hun 

kosten te verminderen, om het beheer van veranderingen en het naleven daarvan te 

vereenvoudigen, en om innovatie te versnellen. Embarcadero dat in 1993 opgericht is en 

zijn hoofdzetel in San Francisco heeft, telt vestigingen in de hele wereld. Meer informatie 

vindt u op www.embarcadero.com. 
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Martina Prinz, Senior Marketing Manager EMEA 
Embarcadero Technologies 
Martina.Prinz@embarcadero.com 
 
Chris Decroix, Peak Communications 
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