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Vandaag lanceert inBeacon een SDK waarmee uitgebreide iBeacon functionaliteit is toe te
voegen aan iOS Titanium apps. Titanium is een ontwikkelplatform van Appcelerator waarmee
apps versneld ontwikkeld kunnen worden voor verschillende operating systemen. inBeacon
heeft met de iBeacon SDK voor Titanium een primeur in Europa.

iBeacon enterprise platform

Via het inBeacon platform kunnen bestaande apps voorzien worden van iBeacon
functionaliteit. Via het platform kunnen fysieke iBeacons beheerd worden en via regels
proximity marketing campagnes worden uitgevoerd. Daarnaast biedt inBeacon een
uitgebreide customer intelligence module waarin in analytics worden verzameld over de klant
die iBeacons gebruikt.

Appcelerator Titanium

Er is gekozen voor de ontwikkeling van een iOS Titanium SDK omdat dit veel toegepast wordt
door ontwikkelaars in de retail. Inmiddels zijn er meer dan 244 miljoen apparaten die
appcelerator apps bevatten en bedrijven als Avis, Kellogs, ebay, Canon, PayPal, Adidas,
Tesco, Veronica en vele anderen maken gebruik van de Appcelerator tools.

Geïnteresseerd in development met inBeacon?

Registreer op de inBeacon website en vraag een developer account aan met toegang tot
documentatie, SDK’s en een inBeacon demo account.
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OVER INBEACON

inBeacon is specialist op het gebied iBeacon oplossingen die kan worden toegepast voor retail, hospitality,
veiligheid en andere gebieden waar microlocatie een rol speelt. Het inBeacon platform maakt het mogelijk iBeacon
oplossingen turn-key te integreren in bestaande apps (zowel eigen als van derden) en deze te koppelen met
bestaande bedrijfssystemen zoals CRM, ERP en POS kassasystemen.

Het management team van inBeacon bestaat uit oprichters Frank Verschoor, Ronald van Woensel en Remco Bron.
Dit team werkt voor klanten als KPN, ANWB, Sony, NOS, Buienradar, Rabobank, Vodafone, Leaseplan, RTL
Nederland, Eclectic en TomTom.

inBeacon is gevestigd bij incubator Utrecht Inc.
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