SMART M.APPS
INNOVATION REVISITED
04 JULI 2017 | AGENDA

09:00 – 09:30

Koffie en inloop

09:30 – 09:40

Welkom en Opening ‘M.App Portfolio Revisited’

09:40 – 10:10

DATA GESTUURD WERKEN, INFORMATIE GESTUURD WERKEN, DATA GEDREVEN
BESLISSEN, DATA GEDREVEN INZICHT… WHAT’S IN A NAME?
We zijn 1 jaar verder. De ontwikkelingen hebben niet stil gestaan en er is veel geluisterd
naar de markt. Waarom was de introductie vorig jaar belangrijk? Wat zijn de ontwikkelingen en waar gaan we naar toe? Tijdens deze sessie worden jullie geïnformeerd welke
ontwikkelingen in de markt hebben plaatsgevonden en waar het naar toe gaat.

10:10 – 10:40

OH, M.APPY DAYS
Wat zou er gebeuren wanneer u zelf de data en geografische informatie bij elkaar
brengt in een eenvoudig te gebruiken overzicht? Niet langer gebonden aan informatie
die enkel gepresenteerd wordt op basis van een moment opname, maar toegepast met
de mogelijkheden om uw specifieke context te combineren met gegevens van uw eigen
organisatie. Niet meer enkel weten wat waar is en welk gegeven daar bij hoort! Maar een
overgang van status quo naar causaliteit en correlatie. Echte antwoorden hebben een
context nodig.

10:40 – 11:10

WHAT’S NEW?
Er is veel gebeurt sinds de introductie van Smart M.Apps vorig jaar en wat er inmiddels
mogelijk is. Tijdens deze sessie worden jullie meegenomen welke vernieuwingen hebben
plaatsgevonden in de M.App technologie. Een rondvlucht door nieuwe functionaliteiten, eigenschappen en user interface wat het M.App platform nog meer toegevoegde
waarde gaat leveren.

11:10 – 11:40

NETWERKEN

11:40 – 12:10

M.APP TECHNOLOGIE IN DE PRAKTIJK
De toegevoegde waarde van M.App technologie wordt steeds meer gezien. Steeds
meer organisaties maken de stap naar deze vernieuwende manier van communiceren. In
deze sessie zijn de gebruikers aan het woord van de M.App technologie. Ervaar wat de
toegevoegde waarde is in de praktijk.

12:10 – 13:15

LUNCH

13:15 – 16:00

WORKSHOP M.APP PORTFOLIO
Tijdens deze middag krijgt u de mogelijkheid om met de technologie aan de slag te
gaan. U gaat met een set data aan de gang om hier een Smart M.App van te maken.
Gestart zal worden met een korte introductie waarna u zelf ruim de tijd krijgt om de
technologie uit te proberen. Ervaar zelf de eenvoud en toegevoegde waarde van het
vertalen van data naar kennis/informatie.

16:00 – 17:30

BORREL EN NETWERKEN

