Meet-up: Oracle’s autonomous Datawarehouse Cloud Service

Premium Partner

NLOUG Meetup BIWA en Public Cloud User Special Interest Group
Vanaf begin dit jaar is Oracle zijn nieuwe “autonomous” platform as a service cloud services aan het uitrollen.

Als eerste is de Autonomous Datawarehouse Cloud Service gelanceerd. In deze meetup zal Oracle partner Caesar Experts
haar eerste ervaringen met deze nieuwe cloud service delen:

Partner

Aan de orde komt o.a. wat Oracle eigenlijk bedoelt met “autonomous” en wat de beoogde voordelen zijn en hoe dit in de
praktijk uitvalt. Verder wordt ingegaan hoe dit concept is uitgewerkt in de Autonomous Datawarehouse Cloud Service en
welke functionaliteit dit product levert los én als onderdeel van de Analytics Cloud Service. Caesar Experts heeft in het
voorjaar/zomer een uitgebreide pilot uitgevoerd en daarvoor IoT data van een eigen start-up geladen. Onderdeel van de
meetup is een uitgebreide demo van de pilot, inclusief de provisioning, op en afschalen, connecteren, dataladen en
analyseren m.b.v. het meegeleverde notebook en de data visualisation desktop.
Uiteraard gaan we ook de lesson learned bespreken.
De meetup is een samenwerking tussen de BIWA SIG en Public Cloud User SIG en staat uiteraard open voor iedere
geinteresseerde.
Programma:
17:30-18:00 : Ontvangst met broodjes
18:00-18:45 : Introductie (Ise Douwes)
- Autonomous: easy, fast, elastic ?!
- Autonomous Datwarehouse Cloud Service
- Opzet en architectuur pilot
18:45-19:00 : Pauze
19:00-19:45 : Demo Pilot (Peter Ribbers)
- Activatie en provisioning
- Data laden & bij laden
- Connecteren SQL Developer
- Analyseren mb.v. Data Visualisatie Tooling
- Analyseren: Machine Learning Notebook
19:45-20:00 : Lessons learned en vragen
20:00-20:30 : Naborrel
Over de sprekers:

Ise Douwes bestuurslid nlOUG,SIG leader Public Cloud Users
Cloud Architect Qlouded
Business Devlopment Caesar Experts
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