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Innoveer en Inspireer uw Business
met Mobiele Applicaties

Waarom dit Seminar ?
Mobiele telefoons, smartphones en tablet computers zijn niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Mobiele devices en apps kunnen immers voor
hogere productiviteit en efficientie, of voor extra
klantenbinding en omzet zorgen.
In dit seminar komen zowel de technologie, de
projectaanpak als de business case aan bod. Na een
kort overzicht van de evolutie, karakteristieken en
impact van mobiele technologie gaan we in op de
belangrijkste platformen (Windows Phone 7 en Windows Mobile, Android, iOS, ...) en cross-platform
technologieën (HTML5, Flash, AIR, ...). Bovendien
wordt een overzicht gegeven van de manier waarop
mobiele (native, Web-based of hybride) applicaties worden gebouwd en hoe zo'n project succesvol
wordt uitgevoerd. Tenslotte komt de integratie van
mobiele applicaties en communicatie met de backend aan bod, en alles wordt geillustreerd op basis
van een aantal praktische case studies.
Eén aspect dat vaak vergeten wordt, maar toch de
nodige aandacht verdient, is het juridische luik van
mobiele applicaties en app stores. Hoe zit het met
intellectuele eigendom, betalingen, privacy, en wat
zijn de rechten en plichten van mobiele ontwikkelaars en gebruikers ?
Wij hopen dat u tijdens dit seminar ideeën opdoet
hoe u uw produktaanbod, processen en/of informatiestromen kan verbeteren en innoveren. Via
een overzicht van de technologie, mogelijkheden,
projectaanpak en vele voorbeelden bieden we u een
visie op de toekomst waarin mobiele technologie
ongetwijfeld ook in uw bedrijf zal toegepast worden.
Mobiele technologie geeft uw business innovatie
immers vleugels, mis daarom dit seminar niet.

Tijdens dit Seminar Leert U:
• een overzicht van de belangrijkste mobiele
technologieën
• inspiratie over de mogelijkheden van
mobiele technologie in uw bedrijf
• waarschuwingen en adviezen over de legal issues
van mobiele applicaties en app stores
• inzicht in de integratie-aspecten van mobiele
applicaties met back-end enterprise applicaties
• tips voor een succesvolle projectaanpak

R

Volledig Programma:
13u30-14u: Registratie met Koffie/Thee
14u00:		 Inleiding

				 Francis Knudde, RealDolmen
• Evoluties
• Karakteristieken
• Marktsituatie & adoptie

14u30:		 Beschikbare Technologieen
		 Patrick Vandewiele & Vincent Claeys
• Mobiele platformen
• Cross-platform technologieën
• Native apps, web of hybride toepassingen

Sprekers op dit Seminar:
Dit seminar wordt gepresenteerd door Francis
Knudde (lead architect en technisch projectleider),
Kevin Dockx (Silverlight specialist, projectleider en
solution manager Rich Applications), en Peter Nelissen (Flex specialist en trekker van het Interactivity
& Usability domein), 3 experten in het domein van
RIA, Silverlight en Flex.
Deze 3 sprekers van RealDolmen NV gaan in op de
business motivatie voor RIA, de gebruikte technieken, de voor- en nadelen, de migratie van oudere
applicaties, de oplossingen van Adobe en Microsoft,
en de toekomst van Rich Internet Applicaties.

15u45: Koffie/Thee en Versnaperingen
16u15:		 Legale

Aspecten

				 Erik Valgaeren, Stibbe
• Wat zijn mobiele marktplaatsen (app stores) ?
• Wie zijn de spelers ? Hoe werken ze op elkaar in ?
• Juridische analyse ontwikkelingsvoorwaarden en
allerlei issues voor de app provider
• Juridische analyse van de aankoopvoorwaarden
en allerlei issues voor de consument
• Verdere kwesties zoals mededingingsrecht

17u15:		

Prijs van dit Seminar:
De prijs voor dit seminar is 590 EUR (+ 21% BTW),
incl. deelname, handouts, diner, koffie/thee, ...

Kortingen:
Bij gelijktijdige aanmelding heeft de 2de deelnemer
van een bedrijf recht op 10 %, de derde 20 %, en
elke verdere deelnemer 30 % korting.

Annulatie:

Mobiele Projecten

		 Patrick Vandewiele & Vincent Claeys
• Mobiele Data
• Mobiele Architectuur-scenario's
• Development
• Specifieke onderwerpen en best practices
• Case studies

18u30: Diner

Mobiele Integratie en
				 Communicatie

Annulatie is mogelijk tot 2 weken voor het seminar,
indien schriftelijk bevestigd. In dit geval wordt 20%
van het bedrag aangerekend voor administratiekosten. Bij annulatie na die datum is het volledige
bedrag verschuldigd, onafhankelijk van de reden van
annulatie. Vervanging van de deelnemer is natuurlijk
steeds mogelijk.

19u30:		

				 Filip Roelandt
• Application delivery in een mobiele wereld
• Uitdagingen
• Lokale toepassingen
• Centrale toepassingen
• Application delivery - visie
• Application delivery - produkten
• Standpunt van de gebruiker
• De toekomst

20u35:		 Vragen en Antwoorden, Discussie
21u00:		 Einde van dit Seminar

Dit Seminar is Nuttig voor:
Dit seminar is vooral interessant voor:
•
		
•
		
•
		
		
•
		
		

Beslissingsnemers die de toegevoegde waarde
van mobiele applicaties willen inschatten
Toepassingsbeheerders die willen weten of
een mobiele versie van hun applicatie zin heeft
Development managers die benieuwd zijn naar
de skills en resources die nodig zijn om
mobiele toepassingen te ontwikkelen
Infrastructuurbeheerders die inzich willen
verwerven in wat er bij de invoering en
ondersteuning van smartphones komt kijken

e g i s t r a t i e f o r m u l i e r



Uw gegevens worden door I.T. Works bvba in
een bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte
kunnen houden van onze aktiviteiten. Overeenkomstig de wet van 8/12/1992, heeft u recht
op inzage, correctie of schrapping ervan.

Fax to: (09) 241.56.56 or backup fax (09) 220.34.57 - Questions ? Call (09) 241.56.13 or e-mail seminars@itworks.be
 Dhr. /  Mevr.
Naam: 		 _____________ Voornaam: __________________
Funktie: __________________________________________
Bedrijf: __________________________________________
Bedrijfsadres: _____________________________________
________________________________________________
Tel: __________________ Fax:
_____________________
BTW nr.: ________________________________________
E-Mail: __________________________________________

Gaat akkoord met de voorwaarden, en neemt deel aan:

Mobiele Business Innovatie (16 Juni 2011)
Stuur de faktuur voor 590 EUR (+21% BTW) naar mijn:
 Bedrijfsadres
 Privé-adres: _________________________________
Extra info voor faktuur (bv. bestelbonnr.): ______________
Datum _____________ Handtekening ________________

Stuur dit registratieformulier per post of fax naar: I.T. Works, Innovatiecentrum, Technologiepark 3, 9052 Gent, fax: (09) 241.56.56 of
(09) 220.34.57. U ontvangt per post een bevestiging, faktuur en routebeschrijving. Vragen ? Bel ons op (09) 241.56.13, of email questions@itworks.be.

