nlOUG presenteert: Preview Oracle Open World

Premium Partner

Deze sessie is helaas gecancelled. We proberen de presentaties op een ander
moment terug te laten komen.
Op donderdag 21 september wordt er door de nlOUG een meetup bij Oracle
georganiseerd. Tijdens deze avond worden verschillende presentaties gehouden. Twee
presentaties worden ook op Oracle Open World gegeven en er zal een inleidende
presentatie over Formspider gehouden worden.
Datum: 21 september 2017Tijd: vanaf 18.30 uur
Adres: Oracle, Hertogswetering 163-167, Utrecht
Het programma tijdens deze Meetup ziet er als volgt uit:
18:00 uur ontvangst met broodjes
18.30 start programma
21:00 Borrel en napraten
Programma:
Maximum services to customers with multitenancy features in Java Cloud
Service - Michel Schildmeijer (Qualogy)
Delivering applications to your customers with JCS can be complicated if multiple
customers use different applications which all request resources. With the use of
Microcontainers/Partitions, Multitenancy features such as JVM & Resource isolation and
dynamic clustering you can deliver what you promise to your cloud customers. This
session will give an overview of what is possible with respect to security, performance
management and scalability in the cloud.
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.
====
Leden nlOUG kunnen zich aanmelden op de gebruikelijke wijze via de website.

@nl_OUG op Twitter

Tweets door nl_OUG

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
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