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Architectural Talks
Evolutie van Architectuur
Aan de hand van historische ontwikkelingen in architectuur,
hernieuwde inzichten en het spectaculair falen van grote ICT
projecten, nemen we je mee langs de belangrijkste architectuur stromingen.

Serverless Architectures
Met serverless hoef je je geen zorgen meer te maken over je
infrastructuur en het onderhoud daarvan. Met claims als ‘massive scalability’ en ‘dynamic pricing’ lijkt het alsof je nooit meer
iets anders zou willen. Maar wanneer en hoe zet je het nou
(niet) in en betekent dit het einde van containers?

Security For Those Who Don’t Care About It Enough

Documentatie / Visualisatie

Het is een harde werkelijkheid dat security niet erg aantrekkelijk is. Laten we leren waarom ze zeker niet saai zijn, hoe alles
eigenlijk goed bij elkaar past, en waarom security voor iedereen belangrijk is.

Wat zouden we vast moeten leggen over onze architectuur?
En hoe doe je dat? In deze sessie hoor je het.

Architecting Container Solutions

Future of Performance / Computing

De combinatie van microservices en containers stelt bedrijven
in staat om features snel op te leveren met hoge kwaliteit en
betrouwbaarheid. Het bouwen en beheren van gedistribueerde systemen is echter niet eenvoudig. In deze sessie kijken we
naar de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Met de toenemende innovatie in AI en machine learning zien
we een steeds grotere honger naar compute power. We zien
daarom technologieën zoals FPGA’s en Quantum Computing
gebruikt worden, maar hoe neem je dit soort technologieën
die nog experimenteel zijn in je architectuur mee?

Data & AI Talks
Experimenting with AI

Techniques to implement privacy for data analytics

In deze sessie laten we zien wat Info Support op het gebied
van Artificial Intelligence aanbiedt aan haar klanten. Aan het
eind van de sessie heb je een beeld hoe Info Support tegen
Artificial Intelligence aankijkt en hoe jij zelf de klant op weg
kan helpen bij het starten met AI.

Hoe kunnen we onze klanten helpen met een datagedreven
bedrijfsvoering zonder dat de privacy van de gebruiker geschaad wordt? In deze sessie kijken we naar de uitdagingen
en welke technieken zoals anonimisatie, pseudonimisatie en
differential privacy.

Azure Cognitive services & ML.Net

Cognitive bots: Applications of the future through natural
language

Authentiseren met je gezicht? Emoties of objecten herkennen?
In deze sessie krijg je een korte introductie van Azure Cognitive Services en ML.NET om eenvoudig modellen te embedden
en te gebruiken in je applicaties.

Chatbots worden steeds vaker ingezet om een gebruiker door
een applicatie te navigeren. Je leert hoe je een chatbot moet
realiseren, waar je aan moet denken tijdens realisatie en hoe
simpel het is om eerste stappen te zetten in de wereld van AI.

Custom data visualization with PowerBI

Deep learning from zero to hero in 45 minutes

Power BI bevat een groot aantal ingebouwde visualisatiemogelijkheden. Maar wat als de juiste visual niet te vinden is? Dan
maak je hem als Info Supporter toch gewoon zelf…?!

In deze sessie nemen we je mee in een deep dive in de wereld
van deep learning. We leren je wat een neuraal netwerk is en
laten je de belangrijkste concepten zien die je moet weten om
succesvol een neuraal netwerk te bouwen.

Agile Talks
Er bestaat geen standaard methode voor software
engineering
Er is niet zoiets bestaat als één standaard werkwijze van Info
Support. Dat heeft alles te maken met onze missie om toegevoegde waarde te leveren voor onze opdrachtgevers. Over
welke hulpmiddelen beschikken wij om tot de juiste aanpak te
komen? Welke lessen hebben we de afgelopen tijd geleerd?

Scaling agile
Je hebt vast wel eens gehoord van Agile Scaling Frameworks,
als Safe en Less. In de praktijk heeft niet iedereen direct te maken met grootschalige agile transities. Wij geven antwoorden
op de vragen– Hoe kun je kleine scaling oplossingen aanpakken?– Met welke uitdagingen heb je te maken bij scaling
transities op kleine schaal?

How (not) to handle security in an agile world
De agile mindset heeft ons op het gebied van softwareontwikkeling veel gebracht, maar in combinatie met security zorgt
het soms voor een spanningsveld. In deze sessie gaan we
kijken hoe we van security een first class citizen maken. en
vertellen we vanuit persoonlijke ervaringen welke uitdagingen
je hierbij kunt tegenkomen.

Making it work! De combinatie van Specification by Example, ATDD en Living Documentation
Wil je weten wat Specification by Example, ATDD en Living
Documentation is? En hoe je dit kunt inzetten in je project(en)?
Kom naar deze sessie want met hulp van een praktijkcase maken we het duidelijk!

How to build high performing teams

A story about DevOps - are we there yet?

Elke dag zijn honderden Info Supporters actief in tientallen
verschillende teams. Maar, het ene team is het andere team
niet! In sommige teams is het veel aangenamer werken dan in
andere. Maar wat maakt nu dat er zo’n verschil is? Wat maakt
een team effectief en aangenaam om in te werken?

Bij het PDC zijn we continue bezig om onze DevOps werkwijze
te verbeteren. Hoe ga je om met ongepland werk en hoe hou
je je team geestelijk gezond? In deze sessie laten we zien welke experimenten we hebben uitgevoerd, hoe we de transitie
hebben aangepakt en wat we hiervan geleerd hebben.

