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PROGRAMMA
Productsoftware Jaarcongres 2014

Business in the Cloud
Op dinsdag 11 februari 2014 organiseert CKC Seminars
in samenwerking met prof. dr. Sjaak Brinkkemper
(Universiteit Utrecht) de tweede editie van het
Productsoftware Jaarcongres: hét platform voor de
Nederlandse software-industrie. Het centrale thema
is Business in the Cloud.
Productsoftware bedrijven vernieuwen zich voortdurend en bewegen mee met de veranderende
technologische ontwikkelingen, zoals de opkomst van
Cloud Computing. Tijdens de 2014 editie gaan we
uitgebreid in op het thema “ Business in de Cloud”.
Nieuwe business modellen, andere platforms, privacy
en security vraagstukken, App-stores, Social media en
de rol van marktonderzoekbureaus: het komt allemaal
aan bod op 11 februari a.s.
Programma 2014
Ook dit jaar kent het Productsoftware congres een
sterk inhoudelijk programma ontwikkeld door onze
programmaraad. Leden van de raad zijn:
Prof. dr. Sjaak Brinkkemper (UU), Laurens van der Tang
(VitalHealth Software), ir. Gijs Willem Sloof (Stabiplan),
Bas Linders (Nederland ICT), Arco van Nieuwland (Yuki),
Dr. Slinger Jansen (UU) en Jos Andeweg (UNIT4).
Laat u inspireren door visies van vooraanstaande
deskundigen en interactieve sessies uit de praktijk.

08.45

Ontvangst en registratie

09.25

Welkomstwoord door CKC Seminars

09.30

Kick-off door de dagvoorzitter
Diederik Jekel, Presentator, Wetenschapsjournalist

09.50

10.30

Pauze en bezoek expositie

11.10

Sessies A1 - B1 - C1 - D1

11.50
12.00

MAAK UW KEUZE

Wisselen van zaal
Sessies A2 - B2 - C2 - D2

MAAK UW KEUZE

12.40

Lunchpauze en bezoek expositie

13.40

Inleiding middagprogramma door dagvoorzitter Diederik Jekel

13.50

KEYNOTE

Na Exact een nieuw business model in de Cloud met Yuki
Exact heeft drie technologie cycli doorstaan, maar alleen de
laatste vergt ook een ander business model. De focus op winnen krijgt ruzie met de focus van behouden. Wat is daar allemaal gebeurd? Welke keuzes en afwegingen moet men
maken? Een nieuwe start lijkt veel gemakkelijker. De visie met
Yuki is een nieuwe business in de Cloud, maar achteraf wel met
veel uitdagingen. Waarom dan toch weer starten en hoe is het
business model geëvolueerd?
Arco van Nieuwland, Oprichter & CTO, Yuki, Mede-oprichter,
Exact Software

Het Productsoftware Jaarcongres is interessant voor:
Professionals werkzaam in of ondersteunend aan
de Nederlandse software-industrie; o.a. CEO’s, CTO’s,
CIO’s, Product Managers, Business Developers,
Software Quality Consultants, Software Architecten,
Accountmanagers, Marketing- en Salesmanagers.
Komt u ook?
Meld u aan via ww.productsoftwarecongres.nl en
bezoek het congres voor slechts € 495,- excl. BTW.
Kijk op het online inschrijfformulier of u in aanmerking
komt voor € 100,- korting!
De inschrijvingsvoorwaarden kunt u vinden op de
website.

14.30

Tot ziens op dinsdag 11 februari 2014 in
Congrescentrum Figi te Zeist (www.figi.nl)

16.40

Wisselen van zaal

14.40

Sessies E1 - F1 - G1 - H1

15.20

Pauze en bezoek expositie

15.50

Sessies E2 - F2 - G2 - H2

16.30

MAAK UW KEUZE

MAAK UW KEUZE

Wisselen van zaal
KEYNOTE

The Future of the Software Business
This talk will look at how computer usage has been shifting
from the desktop to mobile devices and the cloud, and the
impact on consumer behavior, application development, and
platform competition. Michael explains where the consumer
and enterprise spaces are heading. He establishes a blurring of
consumer and enterprise applications and services, as well as
many new ways that startup companies can compete with
existing software companies.
Michael A. Cusumano, SMR Distinguished Professor of Management
& Engineering Systems, MIT Sloan School of Management

Organisatie

Esther Pieterse, projectmanager
esther@ckc-seminars.nl
Chiona Nanlohy, projectassistente
chiona@ckc-seminars.nl
Postbus 984, 5600 AZ Eindhoven
Tel: +31 40-2129499

KEYNOTE

Na voortvarende groei nu de Cloud
Joaquim Gromicho neemt u mee in het succesverhaal van
ORTEC: wereldwijd actief met unieke planningsoftware.
Wat zijn de succesfactoren geweest? Welke actuele uitdagingen
kent het bedrijf en hoe gaat men daarmee om?
Daarnaast deelt Joaquim de visie en ervaringen van ORTEC
met betrekking tot de Cloud en het effect daarvan op de
productontwikkeling.
Prof. dr. Joaquim Gromicho, Manager Software Development,
ORTEC, Professor of Applied Optimization in Operations
Research, VU

17.20

Afsluiting door de dagvoorzitter & borrel op de expositie

11.10- 11.50
SESSIES A1 - B1 - C1 - D1

PARALLEL SESSIES
THEMA A
CLOUD BUSINESS
MODELLEN

THEMA B
DE ROL VAN MARKTONDERZOEKBUREAUS

THEMA C
CLOUD QUALITY AND
USER EXPERIENCE

A1. DE INS EN OUTS VAN NIEUWE
BUSINESS MODELLEN
Karel van der Poel vergelijkt op basis
van zijn ervaringen bij Mirror42 & KPI
Library.com verschillende business
modellen, zoals Freemium, Community
Generated - Credit card – Self Service
voor SMB en SaaS Enterpise. Welk
business model hanteer je wanneer?
Daarnaast bespreekt Karel de wijze
waarop je een Saas bedrijf stuurt, meet
en waardeert aan de hand van het
“Metrics en KPIs" voor SAAS vendors”.

B1. ANALYSTS: GAME CHANGERS
OR MONEY PITS?
De opinies over de rol van
marktonderzoekbureaus zijn zeer
uiteenlopend en soms aanleiding tot
hoogoplopende discussies. De een ziet
ze als een bron van waardevolle
inzichten; de ander als een duur, maar
soms noodzakelijk kwaad. In deze
presentatie geeft Erik Aeyelts Averink
zijn visie op dit onderwerp gebaseerd
op zijn ervaringen bij o.a. ADAM
Software, Tridion, en GX Software.

C1. VAN PAKKETTEN LEVEREN
NAAR SOFTWARE AS A SERVICE
Software as a service, “uit de cloud”, is
een snel groeiend fenomeen met
voordelen voor zowel de afnemer als
voor de leverancier. Echter, de weg er
naar toe kent voor de bouwer van
traditionele pakketten enkele
uitdagingen. Peter bespreekt deze aan
de hand van vragen als: welke
multitenancy model is verstandig, hoe
beheersen we de leveringsrisico’s, en
hoe innoveren we ons product met de
cloud?

Karel van der Poel
Product Owner BI & Analytics,
ServiceNow

12.00- 12.40
SESSIES A2 - B2 - C2 - D2

Dr. Peter HJ van Eijk
Cloud Trainer

A2. CLOUD EN HAAR IMPACT OP
NEDERLANDSE SOFTWARE
BEDRIJVEN
NAMENS GOLD SPONSOR - COMAKEIT
Via acceptatie en emotie naar keuze
en efficiency
Wat doet de Nederlandse software
maker nu eigenlijk met Cloud. Ziet
men kansen? Of heeft men juist een
afwachtende of zelfs afwijzende
houding? En hoe gaat men om met de
kansen die de Cloud biedt voor
business modellen en bedrijfsvoering?
Keala onderzoekt deze vragen in de
praktijk en presenteert de resultaten.

14.40- 15.20
SESSIES E1- F1- G1- H1

Erik Aeyelts Averink
President, ADAM Software

THEMA E
CLOUD APPS

THEMA F
CONTENT, SOFTWARE
OF SERVICE

THEMA G
CLOUD & DE WETENSCHAP

E1.

F1. WAT ZAL SOFTWARE DOEN
VOOR CONTENT?
Informatie wordt steeds vaker
omgezet in de vorm van software en
applicaties. Ook online trainingen en
webinars worden alsmaar populairder.
De integratie van informatie met
software en aanverwante diensten
verloopt in een verschillend tempo
binnen bepaalde doelgroepen. Chantal
belicht de verschuiving en zoomt in op
Content, software of service, de Drie
Eenheid van de professionele
informatie industrie.

2
G1A. WAT BETEKENT
MI X 2
NU 0
MULTI-TENANCY VOOR
TE
N
UW PRODUCT
Centraal staan het begrip
multi-tenancy, het effect op diverse
onderdelen van het softwareproduct
en de gevolgen met betrekking tot de
kwaliteit.

B2. HOE KOM IK IN BEELD BIJ
GARTNER, FORRESTER OF IDC?
Het softwarebedrijf en de market
analist
De vraag die centraal staat in deze
presentatie is: Hoe zorg je ervoor dat
je product wordt opgenomen in een
Forrester Wave of Gartner Magic
Quadrant?
Jeroen gaat samen met u op zoek naar
het antwoord op deze prangende
vraag. Hij schetst de verschillen tussen
de marktvorsers en laat zien hoe de
wereld van 'market intelligence' werkt.

Jeroen Kleinhoven
CEO, Treparel & v/m Directeur
Gartner Benelux

Ruud Alaerds
Managing Director, Keala
Consultancy

WORDT NADER BEKEND GEMAAKT
Houd www.productsoftwarecongres.nl
in de gaten voor de nadere invulling
van deze sessie.

15.50- 16.30
SESSIES E2- F2- G2- H2

Chantal Vermeire, Regional
Manager Strategy and Business
Development Legal & Regulatory
Northern Europe, Wolters Kluwer
E2. BUSINESS IN THE CLOUD CASE:
‘DE GEHEIMEN ACHTER HET
ONTSTAAN, DE REALISATIE EN HET
SUCCES VAN CLOUD LABELING
ONTRAFELD’
Jack de Hamer neemt u mee in de
wereld van Cloud Labeling. Van het
idee tot realisatie van het product
Palletlabel en de verschillende
toepassingen van deze cloud oplossing
in de markt.
Palletlabel is een label management
web service waarmee barcode labels,
comform specifieke klanteisen,
gegenereerd en beheerd kunnen
worden. Jack bespreekt de
toegevoegde waarde van het product
voor de software-industrie.

Jack de Hamer
Eigenaar, Type 2 Solutions

F2.
WORDT NADER BEKEND GEMAAKT
Houd www.productsoftwarecongres.nl
in de gaten voor de nadere invulling
van deze sessie.

C2. SERVE YOUR CUSTOMERS
ANYWHERE, ANYTIME
NAMENS GOLD SPONSOR - YONDER
Consumerization sets the tone. Your
clients expect applications they can use
anywhere, anytime, on any device, and
fitting their needs perfectly. Cloud
facilitates, but how to use the cloud
safely with the best quality and
offering for your users? Do you need
private or public cloud, or do you go
for the hybrid solution? Mihai Nadas
will discuss these and other questions
during this workshop.

Mihai Nadas
CTO, Yonder

Jaap Kabbedijk
PhD. Researcher Software
Architectuur, Universiteit Utrecht
G1B. PERFORMANCE
OPTIMALISATIE VAN EEN
SOFTWARE-AS-A-SERVICE
APPLICATIE
Cor-Paul Bezemer deelt de conclusies
van het onderzoek van TU Delft in
samenwerking met Exact naar
performance optimalisatie.
Cor-Paul Bezemer
onderzoeker, TU Delft
2
G2A. ADOPTING
MI X 2
NU 0
OPEN SOURCE PROJECTS
TE
Chintan will discuss the roles
N
of commercial companies in open
source projects. He shares the way
to adopt open source software
without running the risks.

Chintan Amrit, Assistant
Professor, IEBIS Department,
University of Twente
G2B. PROCESS MINING:
DISCOVERING PROCESS MAPS
BASED ON DATA
Most organizations have complex
processes that are invisible. During this
presentation, Anne shows how process
mining makes the real process visible
based on existing IT data.
Anne Rozinat
Co-founder, Fluxicon

THEMA D
OPLOSSINGEN VOOR
PRIVACY EN SECURITY
D1. AUTHENTICATIE IN DE CLOUD NOODZAAK OF MIST?
Geen andere markt is zo competitief
als de authenticatie markt. Talloze
oplossingen proberen ons inloggen
veiliger maar ook makkelijker te
maken. Maar wie beheert mijn
authenticatiegegevens nu eigenlijk?
Wie heeft controle? Reinier van der
Drift geeft zijn visie op de
authenticatie markt en de pogingen
om de gebruiker weer in control te
laten zijn en zijn privacy beter te
beschermen.
Reinier van der Drift
CEO, Authasas
D2. CLOUD CONNECTED OPLOSSING
VOOR SOFTWARE LICENTIËRING
NAMENS GOLD SPONSOR - WIBU
SYSTEMS
Jort Koopmans gaat uitgebreid in op
de nieuwe security oplossing waarmee
ENRES International werkt: cloudbased licentiëring. Enres hoeft zelf
geen hardware te onderhouden,
terwijl wereldwijd klanten verbonden
zijn aan de cloud.
Resultaat hiervan is dat het verkopen
van andere producten en het
verlengen van huidige licenties zonder
tussenkomst van de IT afdeling van de
klant kunnen plaatsvinden.
Jort Koopmans
Geoloog en Product Manager,
ENRES International

THEMA H
CLOUD PLATFORMS
H1. WERELDWIJDE GROEI DOOR
INTERACTIE & TRANSPARANTIE
Saas en Cloud bedrijven moeten sneller
dan voorheen internationaal gaan
verkopen, om zo de terugverdientijd
te beperken. Kansen zijn er in andere
ontwikkelde landen maar ook in de
opkomende economieën (o.a. BRIC).
Hoe realiseer je wereldwijde groei?
Matthijs deelt de sleutels tot succes in
samenwerking met onder andere
Mochadocs. Samen succesvol.

Matthijs Koorn
VP West Europa, Avangate
Rob Postma
Founder & CEO, Mochadocs
H2. SUCCESVOLLE BUSINESS
IN DE CLOUD
In deze workshop bespreekt David van
Puyvelde de ins en outs van het
Salesforce.com AppExchange
Partnerprogramma. Met dit
programma kunt u als ISV
bedrijfsimplicaties bouwen,
distribueren en verkopen. David laat
zien op welke wijze deze tooling
inzetbaar is voor het genereren van
een succesvolle business in de Cloud en
bespreekt de uitdagingen in dit proces.

David van Puyvelde
Solution Architect, Salesforce

Schrijf nu in via www.productsoftwarecongres.nl

RELEVANTE CONGRESSEN
VOOR U IN 2014
JAARCONGRES MET EXPOSITIE

Content Management Strategie
Dinsdag 20 mei 2014 - Spant! te Bussum
Na 11 jaar en 12 edities van het CMS Congres is het
content management vakgebied geëvolueerd van het
puur implementeren van content management systemen
naar het ontsluiten en beheren van content over
verschillende kanalen. De content manager van 2014
moet van alle markten thuis zijn: van interne
communicatie tot het regisseren van de klantrelatie en
van collaboratie tot het opzetten en beheren van een
multichannel content strategie. Het ‘CMS’ Congres zet
daarom de ‘Strategie’ van content management centraal,
in plaats van het ‘Systeem’.
Meer informatie:
www.cmscongres.nl

GOLD SPONSORS

JAARCONGRES MET EXPOSITIE

Test Automation Day
coMakeIT | www.comakeit.com

Woensdag 18 & Donderdag 19 juni 2014
WTC te Rotterdam

Wibu-Systems BV | www.wibu.com/nl

Na drie zeer succesvolle edities organiseert CKC Seminars
de vierde editie van Test Automation Day op 18 & 19 juni
2014. Hét onafhankelijke jaarlijkse evenement over
geautomatiseerd testen dat u niet mag missen!
Het congres biedt u een unieke kans om in één dag de
mogelijkheden van de nieuwste testtools te ontdekken
en te delen met meer dan 200 IT-collega’s!
Meer informatie:
www.testautomationday.com
JAARCONGRES MET EXPOSITIE

Landelijk Architectuur Congres
voor de digitale wereld
Woensdag 26 & donderdag 27 november 2014
NBC te Nieuwegein

Yonder | www.tss-yonder.com
SILVER SPONSOR

Avangate
www.avangate.com
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www.uu.nl
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Nederland ICT - Software VOC
www.nederlandict.nl

MEDIA

Het Landelijk Architectuur Congres is na 15 edities inmiddels
een begrip in de Nederlandse architectuurwereld. Hét event
voor IT-architecten en -professionals, gebruikers, CIO’s en
leveranciers in de wereld van organisatie en IT. Met ruim
700 deelnemers, aansprekende internationale keynotes,
50 actuele track sessies, stages, tutorials, workshops en
nog veel meer. Het LAC is een initiatief van het Nationaal
Architectuur Forum (NAF) en wordt georganiseerd door
het NAF en CKC Seminars.
Meer informatie:
www.laccongres.nl

JAARCONGRES MET EXPOSITIE

Continuous Delivery Conference
Donderdag 4 december 2014, De Glazen Ruimte

Computable
www.computable.nl

Dutch IT-channel
www.dutchitchannel.nl

Executive-People
www.executive-people.nl

GIA
www.gia.nl

NAF
www.naf.nl

Softwaregids
www.softwaregids.nl

Twitteren? Gebruik #PSWNL
Scan de QR-code op de voorzijde en volg het programma op uw mobiel

Schrijf nu in via
www.productsoftwarecongres.nl

Op 4 december lanceert CKC Seminars de “Continuous
Delivery Conference”: het jaarlijkse platform voor IT
management en IT professionals waarbij we inzoomen op
de uitdagingen van moderne software ontwikkelmethoden.
De onafhankelijke programmaraad ontwikkelt een inspirerend
programma met keynote lezingen ) en actuele best practices
met ruimte voor discussie. Met bijdragen van onder andere
Mark Burgess (CTO & Founder, CFEngine) en Dave Farley
(Software Developer, KCG & co-author of the Continuous
Delivery book 2011)! Komt u ook?
Meer informatie:
www.continuous-delivery-conference.com
Wilt u zelf een seminar, congres of cursus organiseren?
De medewerkers van CKC Seminars hebben jarenlange
ervaring. Wij kunnen u helpen met de keuze van het
onderwerp, de samenstelling van het programma, het
benaderen van sprekers, de marketing, acquisitie, de
registratie van deelnemers en de fysieke organisatie.
Belt u gerust voor een vrijblijvende afspraak: 040 212 94 99.

Voor een volledig overzicht van onze congressen kunt
u kijken op:

www.ckc-seminars.nl

