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een	  iPhone-‐applicatie	  voor	  de	  monitoring	  van	  websites	  
	  internetVista,	  de	  Europese	  specialist	  in	  websitemonitoring,	  biedt	  zijn	  klanten	  de	  
mogelijkheid	  om	  de	  prestaties	  van	  hun	  website	  op	  te	  volgen	  via	  hun	  iPhone	  of	  hun	  iPad.	  

Wereldwijd	  werden	  al	  meer	  dan	  75	  miljoen	  iPhones	  verkocht,	  en	  die	  iPhone-‐eigenaars	  zijn	  
bij	  uitstek	  de	  meest	  frequente	  gebruikers	  op	  het	  mobiele	  internet.	  Om	  al	  die	  mobiele	  
surfers	  van	  dienst	  te	  zijn,	  maar	  ook	  om	  zijn	  eigen	  dienstenaanbod	  te	  versterken	  en	  een	  
lengte	  voorsprong	  op	  zijn	  concurrenten	  te	  behouden,	  lanceert	  internetVista	  vandaag	  een	  
specifieke	  applicatie	  voor	  de	  smartphone	  van	  Apple.	  De	  eerste	  functie	  ervan	  is	  zijn	  klanten	  
een	  nieuw	  meldingskanaal	  aan	  te	  reiken:	  "Zodra	  zich	  een	  storing	  of	  defect	  voordoet	  op	  de	  
website	  van	  een	  klant,	  stuurt	  het	  systeem	  een	  waarschuwingsberichtje	  naar	  de	  iPhone	  van	  
die	  klant.	  Deze	  waarschuwing	  –	  die	  gebruik	  maakt	  van	  de	  push-‐notificatietechnologie	  van	  
Apple	  –	  vormt	  een	  extra	  meldingskanaal	  naast	  de	  reeds	  bestaande	  (e-‐mail,	  sms,	  
twitter,…)",	  verduidelijkt	  Christophe	  Darville,	  oprichter	  en	  technisch	  directeur	  van	  
internetVista.	  

Parallel	  met	  deze	  waarschuwingsberichtjes	  via	  de	  iPhone-‐applicatie	  (compatibel	  met	  iPad)	  kan	  de	  internetVista-‐
klant	  rechtstreeks	  de	  gezondheidsdiagnose	  van	  zijn	  internetdiensten	  checken:	  Zijn	  er	  storingen?	  Welke?	  Wat	  is	  de	  
gemiddelde	  responstijd	  op	  zijn	  website?	  

De	  applicatie	  werd	  ontwikkeld	  in	  partnerschap	  met	  de	  firma	  IS	  Star	  die	  zich	  heeft	  gespecialiseerd	  in	  de	  realisatie	  
van	  mobiele	  applicaties:	  "IS	  Star	  was	  al	  gebruiker	  van	  de	  monitoringservice	  van	  internetVista	  en	  is	  zelf	  ontwikkelaar	  
van	  mobiele	  applicaties.	  IS	  Star	  was	  dus	  ideaal	  geplaatst	  om	  een	  applicatie	  te	  ontwikkelen	  die	  een	  toegevoegde	  
waarde	  levert	  voor	  de	  sowieso	  al	  erg	  complete	  dienstverlening	  van	  internetVista",	  verklaart	  Antoine	  Vanoutryve,	  
de	  oprichter	  van	  IS	  Star.	  

De	  iPhone-‐applicatie	  van	  internetVista	  profileert	  zich	  als	  een	  doeltreffende	  productiviteitstool	  in	  het	  verlengde	  van	  
zijn	  onlinesite.	  Om	  deze	  applicatie	  te	  downloaden,	  gaat	  u	  vanuit	  uw	  iPhone	  of	  iPad	  naar	  de	  App	  Store	  en	  zoekt	  u	  
naar	  "internetVista".	  

Met	   de	   lancering	   van	   deze	   iPhone-‐applicatie	   bewijst	   internetVista	   zijn	   vaste	   intentie	   om	   de	   kwaliteit	   van	   zijn	  
diensten	   te	   versterken	   en	   te	   blijven	   innoveren	   om	   zijn	   leiderschap	   in	   de	   monitoring	   van	   internetdiensten	  
(websites,	  e-‐mailservers,	  databanken,	  e-‐commerce,	  …)	  te	  handhaven.	  

Over	  internetVista:	  
InternetVista	  (http://internetVista.com)	  werd	  opgericht	  
in	  2003	  en	  is	  de	  Europese	  koploper	  in	  monitoring	  van	  
applicaties	  op	  het	  internet.	  InternetVista	  houdt	  dag	  en	  
nacht	  toezicht	  op	  internetdiensten	  en	  waarschuwt	  de	  
klant	  onmiddellijk	  in	  geval	  van	  slechte	  werking	  
(sputterende	  databank,	  onbeschikbare	  server,	  …).	  Van	  
kleine	  kmo's	  tot	  e-‐commercegiganten:	  internetVista	  telt	  
meer	  dan	  10.000	  gebruikers	  in	  meer	  dan	  50	  landen.	  

Over	  IS	  Star:	  
IS	  Star	  (http://isstar.be)	  werd	  opgericht	  in	  2004	  en	  
heeft	  zich	  toegelegd	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  complexe	  
en	  veeleisende	  webapplicaties	  die	  evenveel	  te	  bieden	  
hebben	  als	  de	  versies	  voor	  desktops.	  Nu	  klanten	  almaar	  
meer	  verwachten	  van	  hun	  mobiele	  applicaties,	  ontpopt	  
IS	  Star	  zich	  tot	  een	  niet	  te	  negeren	  speler	  in	  de	  wereld	  
van	  smartphones	  en	  tablets	  en	  uiteraard	  ook	  in	  de	  
cloud	  computing	  die	  moet	  instaan	  voor	  de	  coherentie	  
van	  dat	  geheel.	  

	  


