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Agenda Data Integratie en Advanced Analytics Update, 14 november 2018 
 
De wereld om ons heen digitaliseert in hoog tempo. Dit betekent niet alleen dat we eraan gewend raken dat we 
onze bestanden en foto’s naar de cloud brengen en dat we continue met het internet zijn verbonden via mobiele 
devices, maar ook dat andere apparaten om ons heen steeds vaker zijn verbonden. Wat betekent dat voor de 
ontwikkeling van informatieplatformen? Kunnen we op basis van data onze businessprocessen geautomatiseerd 
aansturen? 
 
Deze community update geeft de laatste stand van zaken op het gebied van architectuur en bespreekt de Oracle 
en open source oplossingen binnen het data integratie, visualisatie en analyse landschap. Hierbij is een hoofdrol 
weggelegd voor Oracle Data Integrator (ODI). 
 
Na de presentatie bent u op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van data integratie en advanced 
analytics, de oplossingen en heeft u tijd om met andere organisaties en experts van gedachten te wisselen. 
 

14:00 Registratie 
14:30 Welkom 

André Deumers, Managing Director, Full Orbit 
14:45 Streaming Architectures 

Om de continue stroom van nieuwe data te verwerken is er de afgelopen jaren veel nieuwe 
technologie op de markt gekomen. Een samenhangende architectuur en de verschillende 
oplossingen voor deze “streaming” toepassingen begint steeds duidelijker te worden. Hoe ziet zo’n 
architectuur eruit en welke (cloud-)oplossingen bieden Oracle en de open source community? 
Martin Suijs, Senior Data Architect, Full Orbit 

15:15 Introductie Kafka 
Om streaming data mogelijk te maken wordt veel kennis geleend uit het applicatie integratie 
domein. We zien hier een open source oplossing, Kafka, in hoog tempo aan terrein winnen. Wat is 
Kafka en hoe kan je het toepassen binnen een streaming data architectuur? 
Martien van den Akker, Middleware Architect, Oracle ACE, Darwin-IT 

15:45 GoldenGate for Big Data 
Een hernieuwde kennismaking met GoldenGate. Traditioneel vooral voor data migraties en data 
replicatie, maar nu ook voor Big Data toepassingen. Wat zijn de laatste ontwikkelingen en use cases 
voor GoldenGate? 
Eric van Ettekoven, Senior GoldenGate Architect, Full Orbit 

16:15 Koffiebreak 
16:30 Oracle Data Integrator (ODI) en Data Integration Platform Cloud (DIPC) 

Professioneel en efficiënt ontwikkelen in teams op basis van metadata en gebruikmaken van de 
laatste technologieën in een heterogene IT-landschap. Dat doen we natuurlijk met ODI! 
Speciaal voor dit event brengt de Oracle Productmanager voor ODI en DIPC ons op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen en aankondigingen tijdens Oracle Open World 2018. 
Tijdens de borrel is er mogelijkheid om direct met hem van gedachten te wisselen en vragen te 
stellen. 
Julien Testut, Senior Principal Product Manager, Oracle 

17:30 Advanced Analytics 
Vergeten we de businesskant niet een beetje in al dat tech geweld? Wat is de rol en plaats van 
machine learning? Hoe kunnen we streams analyseren? Wat zijn de laatste ontwikkelingen van 
Oracle Analytics Cloud? 
Sander Ketelaar, Senior Business Analytics consultant, Full Orbit 

18:30 Borrel en een hapje  


