Donderdag 23 mei 2019 zetten we een volgende stap
met het jaarlijkse insign.it event. Met trots slaan we,
in het modernste kasteel van Nederland, Kasteel
de Keverberg te Kessel, de brug tussen toekomst en
heden. Een dag vol praktische informatie en stof tot
nadenken.

Programma:

Zusterskap
30 meter hoog uitzicht over het Maasdal
12.00 - 13.00 uur: Ontvangst met een
uitgebreide lunch
De Binnenplaats

Naast een reeks parallelsessies van technische
sprekers, waarin u uw kennis in één dag kunt
uitbreiden op tal van actuele thema’s binnen
Workspace, Security, Cloud en Datacenter, worden
ronde tafel strategiesessies georganiseerd voor
C-level waarin u met experts van gedachten kunt
wisselen over de belangrijkste onderwerpen die in
de nabije toekomst de digitale roadmap voor elke
organisatie gaan bepalen.
U kunt uw eigen programma samenstellen, en
daarmee de dag volledig laten aansluiten bij uw
wensen en eisen. Na afloop is er gelegenheid voor
een gezellig samenzijn onder het genot van een
hapje en een drankje vanaf het terras met het wijdse
uitzicht over de Maas.

Inschrijven
Wilt u verzekerd zijn van een plek op ons event?
Schrijf u dan vandaag nog in via onze website
www.insign.it. De inschrijving sluit op zondag 16 mei
24.00 uur.

Daar zijn geen woorden voor
13.00 - 13.45 uur:
Keynote

Ad Maas -Oprichting CEO Spectral Industries BV
Waar licht en data de wereld dienen
Ad ziet de zaken vanuit een eigen perspectief.
Hij startte zijn carrière in de hightech maakindustrie.
Ging van Fokker Aircraft naar TNO Science &
Industry en stuurde daar, als Head of Space,
complexe samenwerkingsverbanden aan waarin
voor o.a. de ESA geavanceerde instrumenten werden
gemaakt die, tot op de dag van vandaag, aan boord
van satellieten, inzicht geven in de samenstelling van
de Aarde, Mars en objecten in de ruimte.
Veel producten die wij allemaal dagelijks gebruiken
hebben een oorsprong in de ruimtevaart. Met het
starten van Spectral Industries is Ad een pionier
geworden. Hij neemt ons mee in zijn missie waarin
hightech ruimtevaarttechnologieën breed toepasbaar
wordt gemaakt in het leven van alledag.

insign.it
sec4.it
transceptor
technology

U dient zich per persoon in te schrijven. Uiteraard
mag u met meerdere personen per bedrijf komen.
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4 Parallelsessies

16.00 – 16.45 uur

Sessie 1

Sessie 3

Pure Storage & AWS - Dataprotectie zonder
grenzen

Systeembeheerder of Business Consultant?
En hoe helpt Microsoft Azure mij?

Beschikbaarheid voor elke app, alle gegevens, in
elke Cloud

Joash Herbrink

Het beheer van data in een Multi Cloud
omgeving wordt gezien als een van de
grootste uitdagingen voor IT-organisaties.
Data staat tenslotte al lang niet meer alleen
in het eigen datacenter, maar bevindt zich
steeds vaker in de public Cloud bij AWS,
Azure of Google. Hulp staat klaar. Maak
kennis met de door NetApp ontwikkelde
native Azure Clouddiensten en ervaar hoe
deze kunnen bijdragen aan het daadwerkelijk
naadloos uitrollen van uw data managementstrategie in een Multi Cloud omgeving.

Qualys

Sessie 2

Qualys groeit de laatste jaren uit tot een
security speler van wereld formaat. Het portfolio
met beroemde oplossingen als Vulnerability
Management en Web Application Scanning
zijn de afgelopen jaren flink uitgebreid met
compliance oplossingen, Cloud en container
security en recent met Patch Management.
Qualys neemt u in deze sessie mee door
het Qualys applicatielandschap en hoe deze
oplossingen voor u een bijdrage kunnen leveren
aan uw security architectuur. Snel inzage in
de stand van zaken met patch deployment als
volgende stap.

Het beveiligen van de Enterprise, de Cloud en
de toekomst

Sessie 4

Matthijs Nienhuis

Direct online inschrijven

Onze
sponsoren:

Weolcan

Er valt nauwelijks meer aan te ontkomen: the
Cloud is here and it is here to stay! Maar hoe
kan ik gebruik maken van de Cloud op een
manier die daadwerkelijk bijdraagt aan mijn
eigen bedrijfsdoelstellingen in plaats van die
van de Cloud provider? Hoe kan ik zorgen dat de
Cloud mij gaat helpen bij mijn innovatie, zodat ik
sneller waarde kan creëren voor mijn business?
Hoe kan ik überhaupt zorgen dat IT niet meer
alleen een facilitair kosten centrum is, maar
onderdeel wordt van mijn business? In deze
workshop neemt Michiel de van der Schueren,
Algemeen Directeur van Weolcan, u mee op reis
naar de Cloud. Hij zal u laten zien hoe Weolcan
als onafhankelijke Cloud consultants voor hun
klanten een gedegen Cloud Strategie ontwikkelt
en hoe die methode ook voor uw organisatie
toegepast zou kunnen worden.

In rap tempo verdwijnen de Windows applicaties uit
ieder bedrijf. Waar 10 jaar geleden, web gebaseerde
applicaties de uitzondering waren, is het inmiddels
de standaard geworden. Bedrijfsapplicaties die nog
wel een server nodig hebben, worden inmiddels
‘legacy’ genoemd. Met andere woorden, daar
moeten we van af. Wat is de impact van deze
verschuiving op de moderne werkplek? Daarnaast
verwachten medewerkers steeds meer flexibiliteit
als het om IT gaat. Iets niet mogen of kunnen wordt
lastig begrepen. Gijs van Hees zal tijdens de sessie
over Workspace365 deze vragen bespreken en
laten zien hoe Workspace365 met haar partners
invulling geeft aan de moderne werkplek!

Marco Bal
Pure Storage

Het ObjectEngine-platform is de allereerste
oplossing voor dataprotectie in de industrie die
uit flash én Cloud is voortgekomen om moderne
bedrijven écht te beschermen. Nu kunt u snelle
back-up en snelle restore realiseren en data
naadloos tussen private- en public Clouds opnieuw
gebruiken. Met een verouderde disk-to-disk-to-tape
(D2D2T)-aanpak kan het wel dagen duren voordat
u uw data terug heeft. Dankzij flash en Cloud zal
data-infrastructuur nooit meer hetzelfde zijn. Flashto-Flash-to-Cloud (F2F2C) neemt bedrijfskritische
restores snel voor zijn rekening, terwijl data nog
steeds initiatieven in analytics en compliancy kan
blijven aansturen. Maak tijdens de sessie kennis
met Flash-to-Flash-to-Cloud (F2F2C), de moderne
architectuur voor dataprotectie.

Seth Daemen
Insign.it

Ansible is een Open Source, platform
onafhankelijke IT-Automation oplossing, die
gebruikt kan worden voor zowel provisioning,
configuration management als applicatie
deployment. Middels Ansible wordt de ’blauwdruk’
van een IT omgeving vastgelegd in een open en
leesbaar format met als belangrijkste voordeel
dat de inrichting volledig geborgd is. Ansible kan
gebruikt worden voor een grote variatie aan IT
oplossingen zoals virtuele machines, Microsoft
oplossingen, Linux oplossingen, netwerkcomponenten, storage systemen of volledige Cloud
inrichtingen. Een beheer platform voor traditionele
en nieuwe Cloud omgevingen en alles wat daar
tussen zit. Dit maakt Ansible interessant om de
reis naar de Cloud nu al mogelijk te maken, ook
voor bestaande on-premise oplossingen. In deze
presentatie laten wij u middels een demo in het
kort kennismaken met de kracht van Ansible.

Fred Streefland
Palo Alto Networks

Hoe een security professional van ‘out of
control’ naar ‘in control’ komt. De huidige snel
veranderende wereld is heel uitdagend voor
security professionals met als gevaar dat zij vaak
achter de feiten aanlopen en niet in staat zijn om
de cyber security risico’s voldoende te mitigeren.
Dit kan serieuze cyber security incidenten tot
gevolg hebben. Om dit te voorkomen, zullen
security professionals een andere aanpak
moeten omarmen. In deze sessie zal Fred
Streefland, CSO Palo Alto Networks voor Benelux,
Noord – en Oost Europa, deze andere aanpak,
genaamd CSAR (CISO Strategy And Roadmap)
stappenplan, uitgebreid toelichten.

Pieter Vereecken

Microsoft

Veeam

Tony Krijnen startte in 1995 bij Microsoft en
gaf jarenlang presentaties over Small Business
Servers, Windows Servers en de mogelijkheden
voor ICT beheer. Er kwam Virtualisatie en nu
de Cloud services. In deze sessie kijken we
terug naar hoe het was als systeembeheerder
en vooruit hoe de mogelijkheden van Cloud
diensten ons een nieuwe rol bieden. We geven
een demo van hoe Microsoft Azure daarbij kan
helpen maar vooral wat vraagt het van ons?

De techniek achter End User Computing: Old
vs. New

Sessie 4

Een pragmatische cyber security aanpak: de
CSAR methode

Tony Krijnen

Sessie 2

Ansible
Techniek

Het is tijd om Security Operations te doen via
machines, geholpen door mensen. We laten
zien hoe Automation en AI de security zullen
versimpelen met betere preventie, detectie
en response tegen cyber attacks. In deze
presentatie laten we de nieuwste features van
de Next Generation Firewall zien met PANOS
9.0 en DNS Security services. Daarnaast
geven we een blik in de toekomst , die nu al
is gearriveerd, waarbij we via Cortex security
informatie van het Network, Endpoint en Cloud
worden samengevoegd voor automatische
behavioral analytics en geïntegreerde detection
en response via één oplossing: Cortex XDR.

Michiel de van der Schueren

Workspace 365

Sessie 2

Cloud Strategie

Palo Alto Networks

Gijs van Hees

Techniek

NetApp

Strategisch ronde tafel gesprek

Ties Beekhuis

Techniek

Sessie 3

Alles in één digitale werkplek

Techniek

Sessie 1

Alles zichtbaar, alles veilig. On-premise en in
de cloud

Techniek

Sessie 3

Naadloos Data Management in de Multi Cloud

Techniek

Sessie 1

Strategisch ronde tafel gesprek

Techniek
Techniek

4 Parallelsessies

15.00 – 15.45 uur

Martijn Verheijen
Insign.it

In deze sessie nemen we je me in transitie fase
waarin we met zijn allen zitten als het gaat om
End User Computing. Er vinden immers flinke
verschuivingen plaats, zowel op het gebied van
Deployment en Device Management alsmede
User Environment Management. We vergelijken
de traditionele uitrol en beheer methodieken van
fysieke PC’s en RDS gebaseerde omgevingen
met de moderne ’Cloud First/Mobile First’
strategie. Voor- en nadelen van beide modellen
komen uitgebreid aan bod om daarna de balans
op te maken en een winnaar uit te roepen.
Alvast een kleine spoiler: ’As always, it depends’.

Van data wordt tegenwoordig meer verwacht,
dat ze intelligent worden, automatisch
anticiperen op behoeften en voorzien in de
vraag, en veilig tussen Multi Cloud structuren
kunnen worden uitgewisseld. Of het nu bij u of
bij een partner in de Cloud draait. U wilt garantie
dat uw applicaties en gegevens Always-On
blijven, ongeacht waar de workloads zich
bevinden. In deze sessie richt Veeam zich ook
op Office 365. Of u nu volledig bent gemigreerd
naar Office 365, een Hybride omgeving heeft,
of Office 365 diensten levert, uw doelstellingen
blijven hetzelfde. U moet controle blijven houden
over uw data en het is uw verantwoordelijkheid
deze veilig te stellen.

Techniek

4 Parallelsessies

14:00 — 14.45 uur

Sessie 4

Security: Zo trek je als directie de ‘Human
Firewall’ op
Leon Gubbels
Sec4.it

De mens als zwakste schakel klinkt niet
heel fraai, maar is helaas in security land
vaak waar. Security Awareness gaat over
de bewustwording van mensen op het
gebied van security. We kennen allemaal de
voorbeelden over CEO fraude, phishing mails
en rondslingerende USB sticks met schades
oplopend tot enkele miljoenen als gevolg. Hoe
pak je dit thema aan? Wie moeten er aanhaken?
En hoe krijg ik dit goed over de bühne bij mijn
personeel? Uitdagingen voor de directie waarop
Leon Gubbels, Manager Security Services bij
Sec4.it en onderdeel van de Insign.it group in
deze ronde tafel zal ingaan.
16.45 - 18.30 uur

Afsluiting met een hapje en een drankje

Strategisch ronde tafel gesprek

Ronde: 1

