Flutter app
Wat is een Flutter app?
Alles over Flutter apps en meer!
Flutter is een programma dat ervoor zorgt dat codeurs maar een code nodig
hebben voor meerdere platforms. Hiermee wordt bedoeld dat voorafgaand bij
Android er een andere code was dan bij bijvoorbeeld iOS. Het framework
zorgt ervoor dat je maar een code nodig hebt voor iOS en Android. Google
heeft het opgezet, maar besloot er wel voor om er een open source toolkit
van te maken.
Flutter valt te combineren in bestaande applicaties en maakt het een meer
wendbare toolkit. Hierdoor besparen programmeurs dubbel zoveel werk.
Daarnaast valt er met Flutter real-time te zien welke wijzigingen in de
app-code welk effect hebben.

Voorbeeld
Bekende Flutter apps
Watermaniac

Hamilton

Houdt bij hoeveel
water je drinkt

Een American
musical app

PostMuse

inKino

lnstagram Story
Template

•

Alles over
opkomende films
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Om een app te ontwikkelen met zo minmogelijk handelingen is super
fijn voor een app ontwikkelaar. Met Flutter kan je coderen voor
Android, iOS, Windows, Mac, Linux, Web en Google's Fuschia met zo
minmogelijk handelingen. Je kan alles goed en makkelijk aanpassen
door de Open-source SOK.
Meer voordelen van Flutter zijn dat je nieuwe updates en
codewijzegingen gelijk kan bekijken en eventueel aanpass
minmogelijk handelingen.
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Flutter valt te combineren in bestaande applicaties en maakt het een
meer wendbare toolkit. Hierdoor besparen programmeurs dubbel zoveel
werk. Daarnaast valt er met Flutter real-time te zien welke wijzigingen in
de app-code welk effect hebben.
Het programmeren in Flutter is ongeveer 1, 7 keer sneller dan vroeger.
Het toevoegen van features gaat een stuk sneller en kost minder
moeite. De communicatie tussen teams kunnen veel beter gaan,
aangezien ze gezamenlijk aan een project werken. Dit zorgt ervoor dat
een team eet wie wat doet.
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Applicaties maken soms gebruik van
hardware-features, zoals een camera. Het nadeel aan
Flutter is dat deze toepassingen alleen opgeroepen
kunnen worden in de standaard code van het
framework zelf. Soms zijn daar inmiddels goede
plugins voor te vinden, maar ze leveren niet het
gewenste effect.
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Voor sommige toepassingen levert dat daardoor
dubbel zoveel werk op. Dat geldt eigenlijk voor alle
toepassingen die aan de verschillende
besturingssystemen zijn gelinkt.
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Het ontwikkelproces is niet heel moeilijk als je een beginnende app
ontwikkelaar bent. Ook als je helemaal geen ervaring heb met apps
maken, is dit programma makkelijk te gebruiken. Het programma is op
een codebase opgebouwt. Je kan de codes snel en makkelijk invoeren
in het programma. Je kan vervolgens heel snel je code bekijken op een
live platform. Als je je code wilt aanpassen kan je dit heel snel doen,
om na je wijziging gelijk je aangepaste code te zien op en live
platvorm.
Je kan allerlei plug-ins en functies toevoegen met een aantal
handelingen. Je kan ook super snel bugs oplossen om vervolgens de
wijziging van je app te bekijken.
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Waar is Epicwebsite goed in?
Of je nu een applicatie wilt laten maken voor de horecabranche, een
uitzendbureau of een e-learning programma. Bij Epicwebsite weten
we precies welke factoren daarbij belangrijk zijn. We houden
rekening met jouw doelgroep, we maken de door jou gewenste
applicatie gebruiksvriendelijk én toegankelijk.
Natuurlijk compatible met de apparaten die door jouw doelgroep het
meeste worden gebruikt. Hetzij een iPad, een smartphone of zelfs
diverse soorten tablets. Ook het technische onderhoud en de
optimalisatie van jouw maatwerk app nemen we je graag uit handen.
Zo kun jij blijven doen waar je goed in bent.
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Onze expertise komt voort uit kennis in de praktijk. Door een groot
aantal apps te bouwen, hebben wij door de jaren heen de juiste
kennis verworven. Hierdoor is een Flutter app laten maken bij ons
een zeer praktische optie geworden.
Bij het creëren van een Flutter app staan kwaliteit en tevredenheid
van de opdrachtgever bij ons als prioriteit op nummer één. Ons doel
is dan ook om een Flutter app te bouwen die er uiteindelijk voor
zorgt dat ook uw doelen worden bereikt. Dit kan alleen wanneer de
app voldoende onderscheidende kwaliteiten heeft. Alleen dan zijn wij
tevreden, omdat ook u tevreden bent.
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Veel bekende apps zij gemaakt met het pr ogramma Flutter. Veel
ontwikkelaars gebruiken dit platvorm omdat het makkelijk is dat je niet 2
keer een app moet maken voor 2 verschillende mobiele programma's.
Allixpress is een van de eerste bekende app die gemaakt is met Flutter.
E�zJjn ook veel andere apps die gemakt zijn met Flutter, veel apps dat
met Flutter gemaakt is zijn nog niet heel erg bekend. Maar alle apps die
met Flutter zijn gemaakt zijn wel heel geliefd bij de klanten en
downloaders.
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Epicwebsite
Wij zijn Epicwebsite!
Aangenaam! Wie ben jij?

Epicwebsite bestaat uit een team van enthousiaste én ervaren developers. U
bent bij ons aan het juiste adres, voor het op maat laten maken van Web, iOS en
Android applicaties. Naast de maatwerk service. Bieden we je natuurlijk ook
kwaliteit en een heldere visie. Deze eigenschappen zijn onmisbaar, als je een
efficiënte app wilt laten ontwikkelen die zijn doel bereikt.
Of je nu een applicatie wilt laten maken voor de horecabranche, een
uitzendbureau of een e-learning programma. Bij Epicwebsite weten we precies
welke factoren daarbij belangrijk zijn. We houden rekening met jouw doelgroep,
we maken de door jou gewenste applicatie
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Designed & Develemend

EPICWEBSITE

FOLLOW UW FOR MORE APPS

www.facebook.com/epicwebsitedesig n

KNOWHOW WE CODE
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www.instagram.com/epicwebsite_/

App,bel ofkom langs,de
koffie staat klaar. U bent
van harte welkom op ons
kantoor in WTC Almere.
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