9:00
9:30
9:45

10:30

PLENAIR
Ontvangst, inschrijving
Frits de Graaff
Realworld Systems

Welkom & Introductie Thema

Dennis Karpes
Keynote speaker

"Duurzame performance op wereldschaal"
In een boeiende presentatie vertelt Dennis Karpes over zijn missie om op
werkelijk grote schaal het leven van mensen te verbeteren. Zijn verhaal begint
bij een duurzaam, fairtrade, jeansmerk Kuyichi. Daarna richt Dennis de
werelwijde organisatie Dance for Life op. Via een unieke manier om oa. kennis
van AIDS en de preventie ervan te geven aan jeugd in landen waar dit een groot
probleem is. De laatste en fascinerende uitdaging van Dennis is Just Digg It. Een
revolutionaire manier om de performance van woestijnachtige gebieden
dramatisch te verbeteren door ze weer groen en begroeid te maken. Dit heeft
alles met Nederland en water technologie te maken.

Paul Meester
Realworld Systems

Performance van Realworld? Het gaat hard!
U wilt vast weten wat Realworld doet om haar performance te garanderen? Een
aantal eenvoudige, maar doeltreffende aandachtspunten helpen ons. Deze zijn
overal toepasbaar en waarschijnlijk ook voor u herkenbaar. Deze presentatie
doet kort uit de doeken hoe het werkt.

11:00

Pauze en demonstraties

11:30

Rohan Walsh
Realworld Systems

Weet u hoe uw Smallworld systeem wordt ervaren?
Performance intelligence tools geven inzicht in operationele bottlenecks.
Realworld Analytics bijvoorbeeld laat zien hoe uw systeem geoptimaliseerd kan
worden om uw medewerkers prettiger en efficienter te laten werken.

12:00

Phil Robinson
GE Energy Cambridge UK

GE Smallworld Roadmap
NOTE: Presentatie zal in het engels zijn.

12:30

Lunch en demonstraties
PARALLEL SESSIE 1 (WATER TRACK)

14:00

Dimitry Dekker
Net4s

Een Hybride Smallworld/Oracle omgeving, performt dat een beetje?
Dimitry Dekker bespreekt de toegevoegde waarde en uitdagingen die ontstaan
wanneer de data uit de Smallworld databases wordt gerepliceerd naar een
Oracle Spatial database. Hoe kan een netbeheerder de performance van de
organisatie verbeteren met deze combinatie? Ook de technische performance
van queries, synchronisatie en applicaties komt aan bod. Dimitry sluit af met een
visie op de toekomstige ontwikkelingen rond het gebruik van spatial data.

14:30

Phil Beach
Water Corporation Perth Australie

"Adopting Water Office, the Water Corporation experience"
NOTE: Presentatie zal in het engels zijn

15:00
15:30

Pauze en demonstraties
Water Competence Center (WCC)
Realworld Systems

De water roadmap van de toekomst
Een interactieve sessie waarbij met behulp van de aanwezigen een roadmap
voor een waterapplicatie wordt bepaald. Welke toekomstige vraagstukken zijn
met name relevant?
Bestaande wensen vanuit uw organisatie zijn welkom.

PARALLEL SESSIE 2 (UTILITY TRACK)
14:00

Mark van Rosmalen
Programmamanager MarkOne, Delta NV

‘GIS-Performance is een keuze!’
Een GIS-omgeving gedraagt zich technisch heel anders dan reguliere
administratieve toepassingen. Toch wordt een GIS-omgeving vaak ten onrechte
gehost alsof het een zoveelste kantoortoepassing is. Het kost vaak moeite een
ICT-organisatie ervan te overtuigen dat het beter kan en moet: verticale
optimalisatie. Bij Delta is die keuze uiteindelijk gemaakt, met goed gevolg.

14:30

Jeffrey Jansen
Realworld Systems

Datamigratie met Oracle Spatial
Bij Realworld hebben we vele datamigraties succesvol afgerond. Wanneer de
data uit vele verschillende bronsystemen moet komen gebruiken we vaak Oracle
Spatial om deze data te converteren. In deze presentatie wordt geschetst hoe
wij deze migraties uitvoeren, en welke maatregelen er voor zorgen om aan te
tonen dat niet alleen alle gegevens correct zijn overgezet, maar dat ook de
performance goed is.

15:00
15:30

Pauze en demonstraties
Mark de Waal
Enexis

Performance Smallworld Enexis: Stabiel en tweemaal zo snel
Enexis heeft jaren inspanningen geleverd om de performance van Smallworld
(GIS GEN) onder controle te krijgen.
De spreker neemt u mee hoe Enexis er uiteindelijk in geslaagd is om de
performance onder controle te krijgen.
Een verhaal uit de praktijk over de aanpak, analyse, resultaten: het systeem is
door verbeteringen in de infrastructuur stabiel, tweemaal sneller en beheerbaar.

PLENAIR
16:00

Prof. Luc DeBruijckere
Hoogleraar Asset Management,
universiteit Mechelen

16:20
17:20

Borrel en demonstraties
Einde

“Performance: zo sterk als de zwakste schakel.” Luc gaat in op de
kansen en bedreigingen van procesoptimalisering.

LIJST MET DEMONSTRATIES
Analytics

Tool voor het meten van de performance zoals de gebruiker deze ervaart

Water Office
Gaslek zoeken

GIS en Spatial Asset Management voor waterleidingbedrijven
De gaslekzoek applicatie op de tablet

Mobiele applicatie

In het veld en toch op kantoor? Mutaties direct doorvoeren op de backend

Stedin DMS

GIS-DMS en stationsautomatisering

Spatial Workshop (Spatial Eye)

Spatial Workshop Lite op DataWarehouse

