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AMIS Training: iOS applicatieontwikkeling, ontwikkel 
Oracle app voor iPad en iPhone (3 dagen) 

Duur:   3 dagen van 09.00 – 17.00. Kijk voor actuele data op www.amis.nl 
Locatie:  AMIS Services, Edisonbaan 15, Nieuwegein 
Kosten:  € 1395,- per persoon. 

 
Wil jij ook goed performende en aantrekkelijke applicaties bouwen 
die gebruik maken van data uit uw achterliggende Oracle 
systemen? Volg dan onze training iOS applicatie ontwikkeling. 
Vanuit de achtergrond van AMIS zal specifiek aandacht besteed 
worden aan de koppeling van de iOS applicatie met Oracle 
gebaseerde systemen. De training bestaat voor de helft uit theorie 
en de helft uit praktijkoefeningen. Na afloop van de training heb je 
minimaal 1 app gebouwd. Schrijf je in via deze link.  
 

Omschrijving training iOS app ontwikkeling 
In deze training leer je applicaties bouwen met de Objective-C taal. Dit is de taal waarin iPhone 
en iPad apps gemaakt worden. Je leert niet alleen hoe je snel gebruik kunt maken van de 
libraries en componenten die binnen iOS beschikbaar zijn. Ook leer je meer over de performance 
van de iPhone en iPad en hoe je deze kunt toepassen voor het bouwen van business applicaties. 
Belangrijk aspect in deze training is het ontsluiten, opslaan en bewerken van data vanuit een 
externe service binnen iOS. 
 

Extra boek Advanced iOS Programming 
Bij aanvang van de training ontvangt iedere cursist een exemplaar 
van het boek “The iOS 5 Developers Cookbook” van Erica Sadun.    
  
 

Doelgroep en voorkennis 
De training is voor ontwikkelaars me affiniteit met C, C++, C#, of 
Java en het bouwen van mobiele applicaties. Conceptuele kennis 
met object georiënteerde programmeren is gewenst. 
 

Onderwerpen  
De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod: 

 Fundamentals  
o iOS 5  
o Xcode  
o Developer programs  
o Objective-c eigenaardigheden  
o Interface designer  
o Universal apps  
o Apps publiceren  
o Certificaten / provisioning  

http://www.amis.nl/
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o Datastructuren / communicatie  
o Cocoa touch  

 Advanced topics:  
o Delegates en Notification center  

 

Duur 
De training duurt 3 dagen. 
 

Trainingsmethode 
De trainingsgroep bestaat maximaal uit 10 personen. De lesstof zal afwisselend op papier of 
tijdens een presentatie behandeld worden. Afwisselend ga je in kleine groepjes samen hands-on 
aan de slag met het bouwen van apps met behulp van de opgedane kennis. 
 

Wat kun je na de training 
In de training leer je wat voor principes Apple adviseert voor het ontwikkelen van kwalitatief 
hoogwaardige applicaties. Na het doorlopen van de training ben je in staat om zelfstandig 
iPhone of iPad applicaties te ontwikkelen met een koppeling met een externe databron. 
 

Apparatuur 
Het is mogelijk om de training te volgen op je eigen MacBook. Hiervoor is minimaal OS X 10.6 
nodig met minimaal Xcode 4.2. Hiermee kan je direct na de training aan de slag. AMIS kan ook 
een MacBook verzorgen. 
 

Tarieven, locatie en trainingsdata 
De kosten voor deze 3 daagse training bedragen € 1395,- per persoon. Kom je met meer dan 3 
deelnemers van dezelfde organisatie dan ontvang je 10% korting. Wil je dat AMIS de 
ontwikkelmachines verzorgt dan kan dat tegen een meerprijs van € 100,-- per machine. 
Inschrijven kan via de “registeren”-link hieronder. 
 
Kijk voor trainingsdata op www.amis.nl In overleg kan deze training ook op locatie gegeven 
worden. Neem hiervoor contact op met training@amis.nl. Onze trainingen vinden plaats in het 
AMIS pand aan de Edisonbaan 15 te Nieuwegein. Trainingsdagen duren van 9:00 uur tot 17:00 
uur, met een pauze van 12:00 uur tot 13:00 uur. De lunchkosten zijn in de prijs inbegrepen. Wil 
je meer weten? Neem dan snel contact op via training@amis.nl of bel 030-6016000. 
 
Wacht niet te lang want het aantal plaatsen voor deze training is beperkt. 
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