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ABSTRACTS

Op donderdag 15 en vrijdag 16 juni 2017 organiseert de OGh haar eerste Tech
Experience, dit is een samensmelting van de succesvolle OGh Fusion Middleware
Experience en de DBA & SQL Celebration Day. Dit tweedaagse event zal dus de complete
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Oracle Technology Stack bedienen.
De keynote sprekers zijn: Maria Colgan (Oracle), Lucas Jellema (AMIS) en Duncan Mills
(Oracle). Overige Oracle sprekers die komen spreken zijn; Duncan Mills, Chris Saxon,
Toon Koppelaars, Geertjan Wielenga, Ralf Muller, Grant Ronald, Frank Nimphius en
Steven Davelaar. Het programma bestaat uit meer dan 80 sessies, met 13 ACE
Directors, 13 ACES en 7 ACE Associates!

Maria Colgan | Oracle
Master Product Manager

Lucas Jellema | AMIS
Chief Technology Officer

Duncan Mills | Oracle
Senior Director

De onderwerpen van de sessies gedurende deze twee dagen zijn heel divers. Wat dit
jaar bijzonder maakt is dat er aardig wat sessies zijn die nieuwe horizonnen verkennen.
Denk hierbij aan microservices, chatbots, Internet of Things, machine learning,
Blockchain, Platform-as-a-Service, maar ook bijzondere vernieuwingen op database en
user experience.
Het congres vindt plaats in De Rijtuigenloods in Amersfoort. Met uw entreebewijs heeft u
toegang tot het tweedaags congres, het avondprogramma op 15 juni en kunt u gratis
parkeren bij de Rijtuigenloods. Uw hotelreservering kunt u boeken bij NH Amersfoort.

Let op: Het zou mogelijk kunnen zijn dat u op andere websites andere prijzen vindt.
Prijzen Tech Experience 2017:
Soort lidmaatschap
Aantal personen
toegang
Individueel
1
Bedrijfslid
3
Premium
6
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Prijs
€ 175,00 p.p.
€ 175,00 p.p.
€ 175,00 p.p.

Extra kaarten boven
lidmaatschap

€ 300,00 p.p.

Niet-lid

€ 475,00 p.p.

Korting sponsoren op extra
kaarten

€ 100,00 p.p.

Indien het niet mogelijk is direct te betalen, neemt u dan contact op met het secretariaat.

Instructie voor deelname van 2 verschillende personen van dezelfde
organisatie:

Persoon 1 op dag 1 en persoon 2 op dag 2
Collega 1 dient officieel aangemeld te worden via de website van OGh voor het congres
op 15 & 16 juni.
Hij/zij ontvangt een automatisch gegenereerde bevestigingsmail met een
inschrijfnummer (gekoppeld aan de naam).
Collega 2 meldt zich per email schriftelijk aan bij secretariaat@ogh.nl onder
vermelding van inschrijfnummer collega 1, voornaam, bedrijfsnaam, persoonlijk
e-mailadres en telefoonnummer.
Collega 2 ontvangt persoonlijk van het secretariaat een bevestigingsmail dat er
een gedeelde kaart zal klaarliggen op dag 2.
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