ENTERPRISE PORTALS
Een gepersonaliseerde interface die informatie, toepassingen en processen centraliseert.

29 SEPTEMBER 2004 (14-21U), BUSINESS FACULTY (NEDER-OVER-HEEMBEEK)
VOLLEDIG PROGRAMMA:
13.30u - 14.00u Registratie, Koffie/Thee + Informatiemarkt
14.00u

Introductie: wat zijn Enterprise Portals en
waarvoor zijn deze nuttig ? (Peter Hinssen, Porthus)

•
•
•
•

Wat is een enterprise portal ?
Waar komt dit idee vandaan ?
Van Intranet naar enterprise portal
WAT
Een classificatie van portals - verschillende portals voor
&
verschillende categorieën gebruikers ?
• Portals en content management
WAAROM
• Typische user requirements
• De ROI van portals

14.45h

Onderliggende Technologieën (Peter Hinssen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De portal presentatie laag: Web interface, mobiele toegang, ...
Personalisatietechnieken
De taxonomie uitdaging
De portal directory
PORTAL
Portal content management
Applicatieservers
TECHNOLOGIE
Search tools en semantic engines
Security: access control, authenticatie en single sign-on
Portal adapters om functionaliteit toe te voegen en applicaties
te integreren: portlets, Web parts, gadgets, iViews, ...
• Web-gebaseerde collaboratie-oplossingen
• Reliability en availability issues
• De keuze van de juiste tool voor de job

15.30u Koffie/Thee + Versnaperingen + Informatiemarkt
16.00u
•
•
•
•

Portals, Processen en Workflow (Peter Hinssen)

Workflow en collaboratie als onderdeel van portals,
en de mogelijke synergie die hierdoor ontstaat
ALIGNMENT
Web-gebaseerde collaboratie-oplossingen, bv. samenwerken
aan projecten, documenten, ... via een portal
MET UW
Wordt 2004 het jaar van de "process portal", m.a.w. worden
uw bedrijfsprocessen ooit vastgelegd in uw portal ? BEDRIJFSWelke vragen moet u stellen aan een portal framework
vendor over "process automation" ?
PROCESSEN

16.30u

Marktoverzicht (Peter Hinssen)

•
•

Evolutie van de markt
Gespecialiseerde aanbieders van portal oplossingen: Citrix
NFuse, Hummingbird, Plumtree, Portal Software, Viador, ...
• Wat hebben de grote software-spelers zoals IBM, SAP, BEA,
M Microsoft, Oracle, Sun, CA, Sybase, ... vandaag te bieden ?
A
•
IBM WebSphere Portal Server
R
•
BEA WebLogic Portal
K
T
•
SAP Portals en NetWeaver
O
•
Microsoft SharePoint Portal Server
V
E
•
Oracle9iAS
R
•
Sun ONE Portal Server
Z
•
Computer Associates CleverPath Portal
I
C
•
Sybase
Enterprise Portal
H
•
Varia: Broadvision, Citrix, Plumtree, Vignette, ...
T

MARKT-

OVERZICHT

17.30u

Case Study: Wordt later aangekondigd
(spreker wordt later aangekondigd)

In deze case study legt een gebruiker uit welke portaaloplossing werd
geselecteerd en geïmplementeerd, en hoe deze werd geïntegreerd met
de bestaande IT infrastructuur en de back-end informatiesystemen.

18.00u Diner + Informatiemarkt
19.15u

Case Study: Wordt later
aangekondigd

2 PRAKTIJKGETUIGENISSEN

In deze case study legt een gebruiker uit welke portaaloplossing werd
geselecteerd en geïmplementeerd, en hoe deze werd geïntegreerd met
de bestaande IT infrastructuur en de back-end informatiesystemen.

19.45u
•
•
•
•
•

Hoe Implementeert u een Enterprise Portal,
en hoe maakt u het succesvol ? (Peter Hinssen)

Hoe pakt u een enterprise portal project aan ?
KRITISCHE
Wat is de impact op applicatie-ontwikkeling ?
Implementatiestrategieën, succesfactoren en valkuilen SUCCESCustomisatie van uw portal om aan specifieke
FACTOREN
business noden te beantwoorden
Onderhoud van een enterprise portal

20.45u

Samenvatting en Besluit

21.00u Einde van dit Seminar

Op 6 Oktober (14-21u) organiseert I.T. Works het seminar "Enterprise Content Management"
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Uw gegevens worden door I.T. Works bvba in een
bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte
kunnen houden van onze aktiviteiten.
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