
App-a-Teaser
Het Microsoft Power Platform stelt iedere medewerker in uw organisatie in staat om 
werk van hun eigen innovatieve ideeën te maken en de eigen processen te verbeteren. 
Motion10 helpt u de flexibiliteit en snelheid van het Power Platform te verbinden met de 
betrouwbaarheid van de Microsoft cloud- of hybride architectuur. Zo ondersteunen wij 
uw digitale transformatie en wendbaarheid optimaal.

Microsoft Power Platform

Hoe doen wij dit?

Een Power Platform consultant gaat na overleg 
met de UCD-specialist aan de slag om de 
verkregen eisen en wensen te realiseren in het 
Power Platform. Er worden 2 ontwikkelcycli 
doorlopen waardoor de opdrachtgever tussentijds 
feedback kan leveren.

Ontwikkeling
03

In deze fase bepalen wij samen met u op 
hoofdlijnen wat de app moet gaan doen en
of deze passen binnen de criteria van de 
App-a-Teaser. Aan het einde van deze fase 
volgt een formeel go/no-go moment.

Intake
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In deze laatste stap nemen we u mee in de 
talloze mogelijkheden van het Power Platform 
en wat dit voor uw organisatie nog meer kan 
bieden.

Inspiratie
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De oplossing wordt opgeleverd in de 
productie omgeving met daarbij een korte 
technische en functionele beschrijving van 
de basis functionaliteiten van de oplossing.

Oplevering
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Samen met een User Centered Design (UCD) 
specialist wordt de logische flow in de app 
bepaalt en zullen de eerste schermen van de 
app zichtbaar worden voor de business. Het 
ontwerp van de UCD-specialist vormt de 
basis voor het ontwikkeltraject.

Prototyping
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Voorwaarden

Meer weten of direct aan de slag?
Wilt u meer weten over de Motion10 App-a-Teaser en wat dit uw organisatie op korte termijn kan opleveren? 
Neem dan contact op met uw Motion10 Accountmanager of Rob van Duijn, Unit Manager Modern Work & 
Security, op 06 23878950 of via rob.vanduijn@motion10.com.

Uw totaalprijs: 

€20.000,-  
excl. BTW  

• Klant stelt één expert ter beschikking die precies weet waaraan 
de oplossing moet voldoen en welk probleem deze oplost; 

• Licentie voor het Power Platform is beschikbaar en in 
voldoende mate aanwezig. Welke licentievorm nodig is volgt uit 
de Intake;  

• Motion10 krijgt voldoende toegang tot de Power Platform 
ontwikkelomgeving om zelf de app te configureren;

• Motion10 krijgt voldoende toegang tot de Power Platform 
omgeving in productie en/of Azure DevOps is geconfigureerd 
voor automatische installatie van de app in productie; 

• De oplossing optimaliseert één bestaand proces; 

• Connectoren voor interactie met systemen zijn beschikbaar.

Tijdens de Intake is snel duidelijk of de oplossing te realiseren is binnen de kaders van App-a-Teaser. Motion10 zal direct na de Intake-fase duidelijk maken 
of we de app kunnen ontwikkelen in de gestelde tijd. Om in aanmerking te komen voor de App-a-Teaser zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  

Het Microsoft Power Platform stelt iedereen in uw organisatie de mogelijkheid 
om oplossingen te creëren die de werkwijze transformeren, omdat u de 
medewerker de tools geeft om processen te verbeteren waar zij zelf dagelijks 
mee bezig zijn. Maar de beste ideeën hiervoor komen lang niet altijd vanuit 
de IT-afdeling. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat juist de innovatieve ideeën 
vanuit de business werkelijkheid worden? 
 

Motion10 ondersteunt graag bij het proces om de business zelf apps te laten 
ontwikkelen. We realiseren ons daarentegen ook dat niet iedereen tijd heeft 
zich de tooling van het Power Platform eigen te maken. Daarom introduceren 
wij de Motion10 App-a-Teaser. Met dit concept leveren wij een app voor 
een vast bedrag. Geen uitgebreid offertetraject of extra druk op de eigen 
medewerkers, puur de ontwikkeling van een app op basis van het Power 
Platform.
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