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Wat is React Native? 
Alles over React Native en meer! 

Alles over React Native en meer! React Native is een platform waarmee je apps 

kan ontwikkelen voor Android maar ook voor iOS. Met dit platvorm hoef je niet 

meer 2 versies te maken voor je app. Met dit platform kan je in 1 keer een app 

ontwikkelen voor Adroid zowel voor iOS. 

React Native is een open-source framework op basis van Javascript voor beide. 

React Native is een open-sourceframework op basis van Javascript voor beide 

mobiele platvormen zonder dat de kwaliteit van de app erop achter uitgaat. Door 

dit platform is de app overzichtel ijker te maken en omdat je met React Native 

beide mobiele platvormen in een keer kan maken,kost dit minder tijd en geld. Dit 

is erg voordelig voor de opdrachtgever zowel de ontwikkelaar. 

Voorbeelden 
Bekende React Native apps 

f Facebook 

Comunicatie
platvorm

lnstagram 

Comunicatie
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platvorm 
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ONTW�KKEl:�NG 

React Native is een open-source app framework gemaakt door 
Facebook. Dit programma is gebruikt om apps te maken voor Android 
en iOS in een. Mark Zuckerberg had een fout gemaakt bij het maken 
van de app van Facebook door HTML te gebruiken. Hij had belooft om 
deze fout recht te zetten en heeft daarom React Native gemaakt voor 
Facebook. 

Mark Zuckerberg begon met het maken van de app in 201 
kwam de eerste app versie van facebook uit met het g 
React Native. 
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Als je het programma gaat gebruiken hoef je echt 

geen expert te zijn om dit programma te gebruiken. 

Het programma is geschreven in Javascript maar 

omdat er verschillende tools zijn in het programma 

is het erg makkelijk te gebruiken. 

Als er een fout is in je code, komt er ook een fout 

melding en kan je dit zo makkelijk aanpassen of 

veranderen. 
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Interesse in een complete react native app? Dan bent u waarschijnlijk 

op zoek naar een geschikte react native app ontwikkelaar. 

Dit type apps zijn extreem populair, ook bij grote internationale 

bedrijven. En niet zonder reden, gezien de grote mogelijkheden van een 

dergelijke app. Om een react native app te laten maken, moet je de 

juiste ontwikkelaar vinden. 
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m ons te onderscheiden als een dergelijke ontwikkelaar, bevinden wij 

· een continue cyclus van zelfverbetering. Wij gaan dag in dag uit

ar de juiste middelen om nieuwe en onderscheidende apps 

Hosse,n Hossein 

desîgner@epicwebsite.nl 
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Als je een voorproef van je app wilt zien moet je dit normaal gesproken 

via de ontwikkelaar van de app regelen om de voorproef van je app te 

kunnen zien. Je kan het dus niet makkelijk en snel bekijken. Hierdoor 

kan dus ook heel lastig de vooruitgang van je app bekijken. En is het 

erg lastig om snel dingen aan te passen omdat je niet weet hoe het eruit 

ziet of hoe het werkt. 

Met het programma van React Native kan je dit dus wel doen. Je kan je 

app super makkelijk bekijken en testen. Dit kan je gewoon doen tijdens 

het maken van de app. Je kan alle tools uitproberen. Je kan ze super 

makkelijk toevoegen maar ook heel snel en makkelijk weg halen als het 

niet naar jou smaak is. Je kan hierdoor super goed de vooruitgang van 

de app bekijken en bijhouden. 
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Wat als nieuwe taak niet werkt 

Bad Luck or Good Luck? 

Here's an example: Maureen Nelson. Maureen 

worked for Employer A. which was located 

across the streel from Company B. Employer A 

was a contract position and Maureen needed 

benefits, so she went to B. Company B had 

buyer's remorse after two months (Maureen 

never knew why) and she was asked to resign. 

Maureen called Employer A back, and they 

said, "Great! Can you be here tomorrow 

morning at 9:QQ?" Because they were so close 

geographically, the commute was identical, and 

her routine hardly changed 

The story gets better, though. Maureen 

explains, 

"The best part: A few months later, 1 

was hired at Employer C, which paid 
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Waar zijn wij 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 react native app laten maken bij 

ons een zeer praktische optie geworden. 

Bij het creëren van een react native app staan kwaliteit en 

tevredenheid van de opdrachtgever bij ons als prioriteit op nummer 

één. Ons doel is dan ook om een react native 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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APP NATIVE 

Veel bekende apps zijn gemaakt met het programma React Native. 

Veel ontwikkelaars gebruiken dit platvorm omdat het makkelijk is dat je 

niet 2 keer een app moet maken voor 2 verschillende mobiele 

programma's. 

Facebook heeft het programma React Native ontworpen en Facebook is 

dus ook geprogrameerd met dit proramma. TikTok, lnstagram, Skype, sapp zijn ook allemaal met React Native geprogrameerd. Dit 
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is gewoon ideaal voor socialmedia apps omdat deze apps 
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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 

Waar wij goed in zij 
Onze product portfolio 
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EPICWEBSITE 

https://www.facebook.com/epicwebsitedesign
https://www.instagram.com/epicwebsite_/
info@epicwebsite.nl
https://play.google.com/store/apps/dev?id=8990060822854864187
https://apps.apple.com/us/developer/natalie-lievens/id1333503026/

	React Native PFD Pagina 1
	React Native PFD Pagina 2
	React Native PFD Pagina 3
	React Native PFD Pagina 4
	React Native PFD Pagina 5
	React Native PFD Pagina 6
	React Native PFD Pagina 7
	React Native PFD Pagina 8
	React Native PFD Pagina 9
	React Native PFD Pagina 10
	PFD Pagina 11



