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Dit seminar beantwoordt o.a. deze vragen: 
•	 Wat	zijn	de	integratie-mogelijkheden	van	SOA,	datawarehousing,	federation	servers,	mashups,	
	 business	process	engines,	...	?
•	 Welke	technologie	zetten	we	in	bij	welke	vorm	van	integratie	?
•	 Wat	zijn	de	voor-	en	nadelen	van	de	vele	integratie-oplossingen	?
•	 Wat	zijn	de	markttrends	en	de	dominante	spelers	?
•	 Wat	is	de	relatie	tussen	de	verschillende	oplossingen	?
•	 Hoe	helpt	een	integratie-oplossing	om	uit	de	greep	van	oude	software	en	oude	systemen	te	blijven	?

Op	dit	seminar	kan	u	enkele	toonaangevende	leveranciers	van	integratie-oplossingen
ontmoeten	tijdens	de	koffiepauzes.

Van Enterprise Intelligence via Portals en Mashups tot SOA/BPM



              Inleiding tot dit seminar 

Elke organisatie heeft te maken met het integreren van systemen. vele applicaties en systemen die  
onafhankelijk van elkaar ontwikkeld zijn, op verschillende platformen draaien en in verschillende talen en 
tools ontwikkeld zijn, moeten gaan samenwerken. Het feit dat sommige applicaties in-huis ontwikkeld zijn 
terwijl anderen gekocht zijn en een derde groep buitenshuis draait (in de cloud), maakt het integreren niet 
eenvoudiger. 

Meer en meer gebruikers hebben echter behoefte aan integratie. Bijvoorbeeld, in rapporten moeten  
gegevens uit verschillende systemen samengebracht worden, internet-applicaties moeten meerdere oude 
systemen  kunnen benaderen, voor cross-selling moet de gebruiker op meerdere applicaties ingelogd zijn, 
door fusies en overnames moeten databases samengevoegd worden, en om een uniform klantbeeld te  
krijgen moeten gegevens op elkaar afgestemd worden. Kortom, er is veel behoefte aan integratie.

              Waarom dit seminar ? 

technologie om te integreren is er in overvloed, zoals soA, datawarehousing, federation servers, mashups en 
business process engines. Maar welke technologie zetten we in bij welke vorm van integratie ? in dit seminar 
worden de verschillende oplossingen besproken. Wat zijn de voor- en nadelen van elk ? Wat zijn de markt-
trends en dominante spelers ? Wat zijn de relaties tussen de verschillende oplossingen ? 
Heeft het bijvoorbeeld zin om soA en datawarehousing samen te voegen ?

tevens bestaan er probleemgebieden bij integratie die voor elke integratieoplossing gelden, zoals 
gestructureerd omgaan met metadata, het afhandelen van semantische verschillen tussen gegevens in 
verschillende systemen en het opschonen van gegevens.

Kortom, heeft u te maken met integratie van data, processen en applicaties in welke zin dan ook, dan is dit 
seminar voor u. op een kritische en gebalanceerde manier wordt een overzicht gegeven van de verschillende 
integratievormen.

              Voor wie is dit seminar bestemd ? 

Dit seminar is van belang voor alle it en business professionals die direct of indirect betrokken zijn bij inte-
gratietrajecten: managers, projectleiders, it architecten, business analisten, ontwerpers, applicatie-ontwik-
kelaars,  ... Kortom, alle beslissingsnemers binnen uw organisatie die met de problematiek van applicatie-, 
data- en proces-integratie worden geconfronteerd, onafhankelijk of ze nu komen uit het domein van business 
intelligence/data warehousing, applicatie-ontwikkeling, Erp/crM of BpM/soA. Behalve een overzicht van 
de diverse integratievormen wordt ook een overzicht gegeven van de problematiek rond gegevenskwaliteit, 
governance, data management, en modernisering van legacy en silo-gebaseerde applicaties.

              Prijs & Kortingen: 

De prijs voor dit seminar is 690 EUr (+ 21 % BtW), incl. deelname, diner, koffie/thee en handouts van alle 
slides.

Bij gelijktijdige aanmelding heeft de 2de deelnemer van een bedrijf recht op 10%, de derde 20%, en elke 
verdere deelnemer 30% korting. Deelnemers van universiteiten en scholen hebben recht op 20% korting.



13u30-14u00  Ontvangst met 
 koffie/thee en Croissants

14u00 Begin van het seminar

1. Inleiding
•	 Waarom willen organisaties hun systemen integreren ?
•	 Waarom simpele synchronisatie oplossingen niet toe-

reikend zijn
•	 overzicht van de verschillende wijzen om te integre-

ren: van data-integratie via applicatie-integratie naar 
proces-integratie

•	 incorrecte data: het eeuwige en hardnekkige integratie 
obstakel

•	 Het belang van metadata
•	 voor- en nadelen van integratie-aanpakken
•	 integratie en compliancy

2. Integreren van data met ETL en data 
replicators

•	 nieuwe gegevens periodiek kopiëren door middel van 
Etl tools (Extract transform load)

•	 voor het direct doorsluizen van gegevens van de ene 
naar de andere database zijn er Data replicators ofwel 
realtime Etl tools

•	 Gegevens kopiëren door middel van on-demand trans-
formaties en periodieke transformaties

•	 Het beheer van Etl logica
•	 Zijn streaming databases een alternatief voor Etl en 

data replicators?
•	 De uitdaging: bi-directionele replicatie

3. Integreren van data met federation 
servers

•	 Wat is precies een federation server – het presenteren 
van een heterogene verzameling databases als één 
virtuele database

•	 verschillen tussen data federation, data virtualisatie en 
data integratie

•	 Hoe werkt een federation server onder de motorkap ?
•	 Kan een federation server incorrecte gegevens opscho-

nen ?

4. Integreren van data met behulp van 
datawarehousing

•	 overzicht van business intelligence architecturen, 
waaronder ralph Kimball’s Data Warehouse Bus Archi-
tecture, Bill inmon’s corporate information Factory en 
Data Warehouse 2.0, de centralized Data Warehouse 
Architecture, en de Federated Architecture.

•	 De nieuwe vormen van analytics, zoals operational 
analytics, complex analytics, deep analytics en self-
service analytics

•	 operational analytics vereist een hechtere integratie 
tussen het datawarehouse en operationele systemen 

Er wordt u een diner aangeboden rond 18u00
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5. Integreren van applicaties met 
 messaging, ESB en Service-Oriented 
 Architectures
•	 Korte samenvatting van een lange historie: van message 

bus tot Enterprise service Bus
•	 De Enterprise service Bus als middel om applicaties te 

integreren
•	 overzicht van standaarden en producten
•	 Het belang van soA Governance

6. Integreren van applicaties door 
 middel van proces-integratie
•	 De relatie tussen soA en BpM
•	 talen voor proces-integratie: BpEl, BpMl en BpMn
•	 BpM als oplossing voor Business-it Alignment
•	 BpE oplossingen: Business process Engines
•	 integratie van processen en business intelligence voor 

complexe procesbeslissingen
•	 Het opvangen van procesgegevens voor het voeden van 

key performance indicators

7. Integreren van applicaties met 
mashups

•	 Mashups: integreren in de browser, ofwel “at the glass”
•	 Mashups en de relatie met Web 2.0
•	 vormen mashups het gezicht van cloud computing ?
•	 Het integreren van interne met externe applicaties
•	 Mashups voor het ontwikkelen van throw-away applica-

ties en applicaties in de long tail

8. Modernisatie van de huidige systemen
•	 integratie van slecht gestructureerde applicaties kan 

software-modernisatie vereisen
•	 Aanpak van een modernisatieproject: big bang of gradu-

ele aanpak, zelf bouwen of off-the-shelf oplossing kiezen
•	 is modernisatie wel financieel aantrekkelijk?

9. Het belang van een strategie voor het 
opschonen van gegevens

•	 Wat zijn data profiling tools ?
•	 Wat is de status van de cleaning tools ?
•	 Kunnen cleaning tools ook ingezet worden bij online  

applicaties ?
•	 Hoe kunnen data mining modellen gebruikt worden om 

binnenkomende gegevens te controleren ?

10. De rol van Meta Data en Master Data   
    Management bij integratie
•	 Wie handelt de semantiek af bij integratie ?
•	 overzicht van verschillende producten om meta data vast 

te leggen en te analyseren, inclusief business vocabulary 
tools, re-engineering tools en master data management 
tools

•	 Automatisch afleiden van metadata
•	 Master Data Management: het centrum van integratie ?

21u00    Samenvatting en besluit
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uw lesgever
rick F. van der lans is onafhankelijk adviseur, docent en auteur, en directeur van 
het nederlandse r20/consultancy B.v. in Den Haag (nl). Hij is gespecialiseerd 
in datawarehousing, database technologie, client/server architecturen, develop-
ment tools, sQl en informatie-modellering.

rick heeft veel grote bedrijven geadviseerd bij het opzetten van hun client/
server en data-warehouse architectuur en bij het kiezen van hun database en 
development tools. Hij heeft de voorbije 15 jaar als spreker op conferenties in 
binnen- en buitenland (waaronder Europa, Midden-oosten, de UsA, Australië) 
een zeer goede naam opgebouwd. Hij werd tevens door diverse belangrijke 

software-leveranciers uitgenodigd om de keynote speech te geven. Zijn lezingen worden altijd met veel 
enthousiasme ontvangen en uitstekend geëvalueerd.

rick is tevens voorzitter van het Database systems congres, columnist bij  de nederlandstalige bladen 
computable en Data news, en adviseur van de nederlandse bladen Database Magazine en software 
release Magazine. Zijn populaire boeken, o.a. „introduction to sQl” en „the sQl Guide to oracle”, werden 
vertaald in verschillende talen.


