Engineered systems: Big Data Appliance, aflevering,
inrichting & gebruik
De Big Data Appliance is een engineered system, geoptimaliseerd voor het parallel
verwerken van data. Het is enerzijds een grote ‘storage tier’ en anderzijds een applicatie
tier en domein van Data Scientists.
Wat doet een organisatie besluiten om zo'n systeem aan te schaffen? Hoe gaat de de
oplevering in zijn werk? Wie worden er bij betrokken? Hoe wordt deze 'omgeving' intern
uitgerold en gepromoot?
Sebastien Oldenbroek is IT Management Trainee bij Delta Lloyd en heeft de BDA daar ook
uitgerold.

Marti Koppelmans is bij Oracle betrokken bij Big Data projecten.
Datum: 17 augustus 2017
Locatie: Oracle, Hertogswetering 163-167, Utrecht
Agenda:

18:30 uur: Inloop
19:00 uur: Sebastien Oldenbroek van Delta Lloyd

Big Data Appliance: aflevering, inrichting, gebruik
- Technisch neerzetten en engineering is stap 1.
- Hoe kun je welke doelgroepen het best interesseren voor de mogelijkheden?
20:00 uur: Marti Koppelmans van Oracle
Big Data Appliance: Architectuur en mogelijkheden
- Wat staat er op en hoe wordt het opgeleverd?
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- Wat moet er dus nog worden geregeld?
- Welke workshops geven de beste inzichten?
Parkeren: Bij "The Wall" P3. Na afloop kunt u uw parkeerkaart zelf stempelen.
Afmelden: In verband met de te bestellen catering ontvangen wij uw afmelding graag ten
minste 8 uur van tevoren. Meldt u zich niet tijdig af dan zijn wij genoodzaakt een NoShow tarief van €37,50 (excl. BTW) in rekening te brengen.
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====
Leden nlOUG kunnen zich aanmelden op de gebruikelijke wijze via de website.
Niet-leden die interesse hebben kunnen zich aanmelden voor een aspirant lidmaatschap
(gratis) voor 1 maand. Ze kunnen een verzoek aan secretariaat@nloug.nl richten en
ontvangen dan de inloggegevens. Na afloop van die maand vervalt het aspirant
lidmaatschap automatisch maar het kan dan desgewenst omgezet worden in een
lidmaatschap van de nlOUG.
Er zijn 3 soorten lidmaatschap. Voor nadere informatie over het nlOUG lidmaatschap ga
naar https://www.ogh.nl/wordlid.aspx of mail naar secretariaat@nloug.nl.
Tel. 030 699 7065

sessions at @nl_OUG APEX
World 2020! #orclapex
#APEXWorld2020
oracl.info/6iq450ydHoE

8 feb. 2020
nlOUG
@nl_OUG
Tuesday March 10th, Meetup:
‘Where are you’ & ‘Why
Google Hates Apex apps’.
Register now:
nloug.nl/page.aspx?even…
#nl_oug #geolocation #apex
#apexapps #meetup #oracle

10 feb. 2020
nlOUG
@nl_OUG
We are pleased to announce
the full line-up for our APEX
World event of 2020,
‘Autonomous APEX’.
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