Tech Experience 2018

Tech Experience 2018 op 7 & 8 juni in de Rijtuigenloods – “The Cloud
is Next”

Premium Partner

Wegens groot succes heeft de NL Oracle User Group besloten ook in 2018 het Tech Experience event te
organiseren; hét congres waar de complete Oracle Technology Stack aan bod komt.
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De keynote sprekers op deze editie van de Tech Experience zijn de Oracle-prominenten Regis Louis en Penny Avril!

@nl_OUG op Twitter
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PROGRAMMA

ABSTRACTS

De Nederlandse Oracle User Group organiseert hét evenement van het jaar waar 69 sprekers uit 19 landen meer
dan 70 sessies geven over baanbrekende onderwerpen op het gebied van Oracle technology.
Welkom bij ‘The Cloud is Next’ Tech Experience!
Op donderdag 7 en vrijdag 8 juni vindt de ‘Oracle Tech Experience’ plaats in de Rijtuigenloods te Amersfoort.
Tijdens het event geeft Oracle een kijkje in de keuken. Welke kant gaat Oracle op en hoe kun je daar het beste op
anticiperen en/of gebruik van maken? Zorg dat je bijblijft en de technologieboot niet mist! Oracle’s Cloud Platform
strategy en Autonomous Data Management zullen behandeld worden door Oracle-prominenten Regis Louis, ‘Vice
President of Product Management & Strategy, Oracle Cloud Platform, EMEA/APAC’ en Penny Avril, ‘Vice President of
Product Management Oracle Database’. Tijdens het event organiseren we diverse hands on labs waarmee je de
nieuwste Cloud producten van Oracle ook zelf kunt uitproberen! (Neem je laptop mee.)
De tickets zijn ook dit jaar weer “all-inclusive”, dat wil zeggen dat naast deelname aan het congres, er voor lunch
wordt gezorgd, u deel mag nemen aan het avondprogramma en u gratis mag parkeren.
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Maar we kijken natuurlijk niet alleen naar de toekomst. Laat je tijdens deze dagen inspireren en uitdagen door
sessies over het toepassen van Oracle technology in de praktijk. Er worden sessies gegeven overContinuous
Delivery, Blockchain, Data Guard, Oracle Data Modeler, JSF and ADF, hybrid API strategies, Low-Code, Bots, API
Integration Testing, Cloud-based Agile Team Development en nog veel meer .
Bovendien maak je tijdens het event kans op 2 Golden Tickets voor de Formule 1 Grand Prix van België!
Deze felbegeerde Golden Tickets geven recht op 3 dagen toegang en 2 zitplaatsen op de gold tribune bij
start/finish met zicht op de pitstraat. De Formule 1 race wordt gehouden op het circuit Spa-Francorchamps van
vrijdag 24 tot en met zondag 26 augustus 2018. Mis deze kans niet!
Zorg dat je erbij bent en meld je direct aan middels de aanmeldbutton hieronder!

Tweets

door @nl_OUG

nlOUG
@nl_OUG
Start meetup at @Oracle_NL
#MachineLearning #AI
#handson Hope everybody is
fresh: this will be a demo dive
in a for most new topic

Volg de laatste updates#nloug_tech18 op Twitter en op onze nlOUG LinkedIn pagina, en houd het programma en
de sprekers via onze website in de gaten.

13 dec. 2018
nlOUG heeft
geretweet
PeterRaganitsch
@PeterRaganitsch
What’s your favourite feature
of #orclapex? How fast can
you develop and deploy new
apps? Which technology
would you use if APEX didn’t
exist?
Log your answers here and
help to build the state-ofapex-report: oracle-andapex.com/apex-survey/
10 dec. 2018

Tweets door nl_OUG
Ticketprijzen:
Soort lidmaatschap
Individueel
Bedrijfslid
Premium
Extra kaarten boven lidmaatschap

Aantal personen toegang
1
3
6

Prijs
€ 225,- p.p.
€ 225,- p.p.
€ 225,- p.p.
€ 300,- p.p.

Niet-lid

€ 475,- p.p.

Korting sponsoren extra kaarten

€ 75,- p.p.

Wilt u liever een factuur ontvangen? Neem dan contact op met het secretariaat (alleen voor nlOUG-leden).

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 nlOUG voor het congres op 7 & 8 juni.
Hij/zij ontvangt een automatisch gegenereerde bevestigingsmail met een inschrijfnummer (gekoppeld aan
de naam).
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Collega 2 meldt zich per email schriftelijk aan bij secretariaat@nloug.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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