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Na zeven succesvolle edities van 'APEX World' komt er ook in 2017 weer een nieuwe editie. Het tweedaags concept van vorig jaar wordt voortgezet en er zullen wederom vele
bekende sprekers uit binnen- en buitenland acte de présence geven. De locatie blijft ongewijzigd: het luxueuze cruiseschip ss Rotterdam (http://ssrotterdam.nl), dat afgemeerd
ligt aan de Maas in het zakencentrum van Rotterdam.
Ook dit jaar wil de OGh aan haar leden en andere geïnteresseerden vragen een bijdrage te leveren aan het programma. We zijn dan ook wederom op zoek naar aansprekende
klantpresentaties en technische presentaties.
Denk bij het indienen van presentaties aan actuele onderwerpen, zoals:
APEX 5.1 / Interactive Grid
Universal Theme
Integration
Mobile
Cloud
APEX/JET
De eisen die we stellen aan de klantpresentaties zijn:
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De eisen die we stellen aan de klantpresentaties zijn:
Een onafhankelijk, niet-commercieel verhaal.
Bij voorkeur presenteert de klant de business case zelf.
Bij voorkeur belicht een technisch inhoudelijk expert de technische aspecten.
De betreffende case is maximaal 1,5 jaar oud.
De presentatie zet de leden aan het denken en lokt discussie uit.
Heeft u een aansprekende presentatie die u wilt delen met uw vakgenoten? Vul dan dit formulier in en stuur dit vóór 27 november 2016 in. Nadat we uw inzending hebben
ontvangen zal het organisatiecomité deze beoordelen en u hierover informeren.
Mocht u nog vragen hebben over aanmeldingen, sponsorinformatie, of andere vragen omtrent APEX World, stuur een e-mail naar de organisatie: apexworld@ogh.nl

After seven successful editions, there will be another ‘APEX World’ edition in 2017. Just like last year, it will be a two-day event where a lot of well-known speakers will be
presenting their cases. The location will be the same: ss Rotterdam, the former flagship of the 'Holland America Line'. The luxurious cruise ship now has a permanent berth in
Rotterdam (http://ssrotterdam.com).
As in previous editions, the OGh wants to ask interested people to contribute to the programme as well. We are looking for challenging customer and technical presentations.
When submitting your presentation, please think of the following popular subjects:
APEX 5.1 / Interactive Grid
Universal Theme
Integration
Mobile
Cloud
APEX/JET
Customer presentations that fit into our programme meet the following requirements:
Independent, non-commercial presentation.
The presentation will preferably be done by the customer him- or herself.
A technical expert, preferably, will elaborate on the technical details.
The case is not older than 18 months.
The presentation needs to be challenging or innovative. Ideally it provokes discussion and set participants thinking.
Do you have an engaging presentation you’d like to share with your colleagues? Please fill-in this form before November 27th , 2016. After we've received your form, the programme
committee will judge the presentation and contact you.
If you have any questions regarding participation, sponsor information or other questions regarding APEX World, you can send an email to the committee: apexworld@ogh.nl.
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