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Progress Software (NASDAQ:PRGS) biedt organisaties en ontwikkelaars een flexibel en productief platform 

om bedrijfsapplicaties te ontwikkelen, beschikbaar te maken en te beheren. De ontwikkelomgeving en tools 

ondersteunen de modelgedreven bouw van zowel on-premise, web-, cloud- als ‘native’ en hybride mobiele 

applicaties. Toepassingen kunnen lokaal alsmede in een private en / of public cloud worden uitgerold. Ook 

zijn ze eenvoudig te koppelen aan andere (cloud) applicaties. Ontwikkelaars kunnen zo snel en uiterst intuïtief 

applicaties  maken met een goede ‘user experience’ die compatibel zijn met hedendaagse en toekomstige 

apparaten en ‘wearables’.  

Progress staat bij analisten en klanten vooral bekend als een van de meest productieve applicatie 

ontwikkelplatformen met lage kosten (total cost of ownership/TCO) voor beheer. Het platform wordt alom 

geroemd om haar robuustheid.  

Om het applicatielandschap van klanten en partners mee te laten groeien met de laatste technische 

mogelijkheden investeert Progress in innovaties voor zowel bestaande administratieve systemen, de 

zogenaamde ‘systems of records’, alsmede voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Zo investeert ze 

o.a. op het gebied van big data, business process management (BPM), business rules management (BRMS), 

cloud, mobile en User Experience (UX).  Mede daarom categoriseerde Gartner Progress als visionair in het 

laatste Gartner Magic Quadrant voor Enterprise Application Platform as a Service (aPaaS). 
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Progress Klanten en Partners  
 
Progress technologie wordt momenteel door zo’n 140.000 organisaties en 2.000 partners in meer 

dan 180 landen ingezet en het ondersteunt 1,7 miljoen ontwikkelaars. Elk jaar voegen Progress en 

haar applicatiepartners 250.000 nieuwe gebruikers toe.  Enkele van onze klanten zijn

Progress Producten   

Progress heeft een breed portfolio aan producten en oplossingen. Hieronder vindt u de belangrijkste. Ook biedt 

Progress een scala aan Progress opleidingen en dienstverlening rondom applicatieontwikkeling en modernisatie.

 � OpenEdge: Platform voor de ontwikkeling, deployment en management van bedrijfskritische enterprise 
applicaties compatible met de database, user interface (UI) het operating system naar keuze

 � Corticon: Business rules management systeem (BRMS) waarmee beslissingslogica los van applicatiecode 
beheerd en geïmplementeerd kan worden

 � DataDirect: Oplossingen voor data connectiviteit en integratie, zowel on-premise als in de cloud

 � Rollbase: Platform voor het ontwikkelen, uitrollen en beheren van applicaties in de cloud

 � Sitefinity: Geavanceerd web content management systeem (CMS) met marketing analytics en  
geautomatiseerde personalisatie om digitale klantervaringen te optimaliseren

 � Telerik: Tools voor web, mobile, desktop en cross-platform applicatie ontwikkeling,  
met een sterke focus op User Experience (UX)
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Progress Visie,  
Missie en Kernwaarden 
 
Onze visie, missie en kernwaarden vindt  

u terug in dit handige online overzicht. 

 

 

Progress heeft een gezonde financiële positie en is zeer  

betrokken bij het succes van haar klanten en partners. Haar wereldwijd gecertificeerde  

supportcentra hebben 10 keer de Omega NorthFace prijs voor de beste klantenservice gewonnen.  

De continue gemeten klanttevredenheid is 95%.

Alleen al in de eerste helft van 2015 ontving Progress 15 andere internationale awards en nominaties.  

Ook haar partner programma krijgt al meerdere jaren het hoogste aantal sterren toegekend.

WERELDWIJDE VESTIGINGEN 
Progress Software Corporation, 14 Oak Park, Bedford, MA 01730 USA Tel: +1 781 280-4000 Website: www.progress.com 

Kantoor in Nederland: Progress Software BV, Schorpioenstraat 63, 3067 GG Rotterdam Tel: 010 235 11 11 

Kantoor in België: Progress Software NV, A. Stocletlaan 202B, 2570 Duffel, Tel: 015 307700 

Voor onze overige kantoren gaat u naar www.progress.com/worldwide 

Volg ons via:        facebook.com/progresssw         twitter.com/progresssw         youtube.com/progresssw 

Progress en haar producten zijn geregistreerde handelsmerken van Progress Software Corporation of een van haar dochterondernemingen in de US of daarbuiten. 
Andere getoonde merknamen zijn van hun respectievelijke eigenaren. Aanpassingen zonder vooraankondiging mogelijk. 
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PROGRESS
Progress (NASDAQ:PRGS) vereenvoudigt de ontwikkeling, de implementatie en het beheer van bedrijfsapplicaties op iedere smartphone,  
tablet of laptop, zowel lokaal als in de cloud. Dit met minimale complexiteit van IT en een lage total cost of ownership.

DOWNLOADEN

https://www.progress.com/
https://www.progress.com/contact-us
http://www.facebook.com/progresssw
http://www.twitter.com/progresssw
http://www.youtube.com/progresssw
http://www.progress.com/?cmpid=OTC-PDF 
//www.flipgorilla.com/p/23023990364713014/show#/
//www.flipgorilla.com/p/23023990364713014/show#/

