INNOVATIE
EXPEDITIE

MEETAIME

Artificial Intelligence en Big Data
Haal waarde uit je data
AI is hét instrument om business waarde te halen uit je Big Data. En ieder bedrijf of organisatie van enige
omvang of historie bezit Big Data – het wordt alleen vaak nog niet zo herkend.
Hoe kun je ervoor zorgen dat die goudmijn aan expertise en gegevens binnen je bedrijf niet verloren gaat?
Hoe kun je innoveren op basis van wat je eigenlijk al die tijd al in huis hebt?
In de workshop verdiep je je in het gebruik van AI en Big Data en ga je de mogelijkheden zien die deze
technologie biedt voor je vakgebied. Lastige vragen gaan wij daarbij niet uit de weg. Wij zijn ervan overtuigd dat
iedere organisatie baat kan hebben bij de juiste inzet van deze technologie. En daar werken wij elke dag aan.
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IOTIFY

Internet of Things
Semi-intelligente apparaten
Het internet der dingen (Engels: Internet of Things (IoT)) refereert aan de situatie dat door mensen bediende
computers (desktops, laptops, tablets, smartphones) in de minderheid zullen zijn op het internet.
De meerderheid van de internetgebruikers zal in deze visie bestaan uit semi-intelligente apparaten, zogenaamde
embedded systems. Alledaagse voorwerpen worden hierdoor een entiteit op het internet, die kunnen communiceren
met personen en met andere objecten, en die op grond hiervan autonome beslissingen kunnen nemen.
IOT wordt ingezet om omgevingen slimmer te maken. Denk aan Smart cities waarij gaat het zowel om de
administratie als om de voorzieningen zoals bibliotheken, ziekenhuizen, het transportsysteem en nutsvoorzieningen. In deze workshop vertellen we precies wat IOT is en wat je er mee kan. Je krijgt demo’s van de mogelijkheden en ervaart handson in een interactieve setting met hoe weinig energie je een werkend ecosysteem opzet.
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Virtual Reality & Augmented Reality
Experience & Play
We nemen je mee in de wereld van virtual en augmented reality. De ontwikkeling van de hardware is de
laatste jaren snel gegaan en zal in de komende jaren de wereld op zijn kop gaan zetten. Door middel van
virtual en augmented reality zal de lijn tussen digitaal en echt steeds meer vervagen.
Je kunt in deze gave workshop aan den lijve ervaren hoe realistisch het effect van deze toepassingen is.
Rationeel weet je dat je op de vloer staat, maar door je bril zie (en voel) je bijvoorbeeld dat je op een gebouw
staat. Durf je er af te springen? Je zult ervaren dat dat nog niet meevalt...
Verder zorgen we nog voor een leuk gamecomponent tijdens deze wervelende 45 minuten...
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Blockchain
Veilig uitwisselen zonder centrale autoriteit
Waar komt de blockchaintechnologie eigenlijk vandaan? Wat is de relatie met de Bitcoin? Is blockchain niet
gewoon een hype? Onze workshop begint met een duidelijke introductie over de blockchain technologie.
Daarna gaan we snel door naar de praktische toepassingen van deze disruptieve technologie. We sluiten af met
een korte brainstorm of de blockchain technologie mogelijk iets voor u kan betekenen.
Blockchain gaat veel verder dan de bekende publieke cryptocurrencies. Tijdens de workshop laten we een
aantal innovatieve toepassingen zien van de blockchaintechnologie. Daarnaast geven we een aantal
praktische handvaten om zelf te kunnen beoordelen in welke situaties blockchain uitkomst kan bieden. Ook is
er ruimte om uw eigen ideeën te bespreken

