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Microsoft Campus en EBC



Programma

Dag 1

Keynote – Cloud Vision Eduardo Kassner

Cloud transformation Ulrich Hofmann

GDPR Martin Vliems

Azure stack Afredo Pizzirani

Development tools Paul Yuknewicz

Azure strategy and futures Stefan Maxfield

Dag 2

Strategy Daniel Brown

Dynamics 365 Luis Camino

Cloud Security Ken Macolmsom

Bots and Blockchain John Nave & Michael Glaros

Big data & analytics Lance Olson

Identity & access management Stuart Kwan

Dag 3
Microsoft IT - Cloud adoptions Melissa Low

Keynote – Future Vision James Whittaker

DCU tour Mike Wallulis



Cloud visie

• Horizon

– Nu - 5 yrs

• Homomorphic security

• What’s bigger than big data

• Algorithms / Artificial intelligence

• Natural language computing

• Informational Graphs

• Context and learning

• Relationship Graphs

• Holo-portation (3D See, Hear, Interact) - Link

• Dialogue systems

• Field Programmable Gate Arrays (Algorithm – hardware)

• Off-grid computing

• Underwater Datacenters

https://www.youtube.com/watch?v=7d59O6cfaM0&feature=youtu.be


Cloud visie

• We moeten veranderen:

Oud Nieuw

Leertrajecten Vaardigheden

Verkoop Inleven/voorstellen

Trainingen na verkoop Als ik het niet weet, gebruik ik 
het ook niet

methodieken Automatisering is koning

intelligente mensen Samenwerking + community

Ervaring kan niet vervangen 
worden

Ervaring kan niet vervangen 
worden!!!



Cloud Visie

• Roadmapping is dood
– Vertel ons wat u wilt

• Aangrenzende mogelijkheden
– IoT

– Big Data

– Cognitieve services

– 3/10 responstijd door Azure
• Accuweather

• The problem is not the budget, but to find the right 
problem to solve!
– To adress the right problem



Internet of Things



Internet of Things



Cloud Visie - Azure

• Azure Momentum

– 120.000 nieuwe klanten/subscriptions per maand

– 150 billion SQL queries requests verwerkt per dag

– 715 million Active AD users

– 120 billion hits to websites run on Azure

• In komende 12 maanden worden 600+ nieuwe services 

en features gereleased

• Microsoft heeft het grootste en snelste fiber netwerk ter 

wereld

• Meer dan 100 datacenters in 38 Azure regio’s (wereldwijd)



Big data

• 3 belangrijke trends convergeren

– Big Data & IoT

– Cloud

– Intelligentie

• Van data naar beslissingen en acties

– Reports -> interactieve dashboards -> machine learning -> 

voorschrijven

– Dia 12

• Analyseren van data en herkennen van patronen -> daar 

draait het om







Bots

• Bots - agents waarmee je kunt communiceren middels 
tekst

• Personal digital assistant - agent waar je kunt 
communiceren middels spraak
– Cortana

• Zelf een BOT bouwen
– https://dev.botframework.com

– https://qnamaker.ai 

https://dev.botframework.com/
https://qnamaker.ai/




Blockchain

• Wat is Blockchain?

• Requirements
– Moet veilig zijn

– Moet gedeeld worden

– Moet gedistribueerd worden

– Moet geautoriseerd zijn

• Voordelen
– Elimineert tussenpersonen

– Vermindert fraude

– Verhoogt efficiëntie en snelheid





The Future - James Whittaker

• Mixed is the new reality

• De hele wereld wordt gereduceerd tot data

• Mensen zullen optioneel zijn

• Machine is de nieuwe mens

– Onze lichamen zijn machines

– Ons DNA is data en hersenfunctie is data
• Jouw privacy verdwijnt -> de machines kunnen je niet helpen als ze niet 

weten wie je bent!

• Heroverweeg het onderwijs

– Ontwikkel mixed-reality, sme-driven materiaal

– Zet Bots in voor het personaliseren, bewaken en begeleiden studenten

– Gebruik algoritmen voor groepen studenten op basis van vermogen

– Scholen worden laboratoria voor groepen om te experimenteren

– Door de drukke werkzaamheden worden studenten medewerkers

• In de toekomst zullen er geen docenten meer zijn!!!

– Data and holo gaan hun vervangen

• Answers-from-James @docjamesw

https://channel9.msdn.com/Shows/Answers-from-James/Answers-From-James-Kickoff?WT.mc_id=dlvr_twitter_ch9


Microsoft Digital Crimes Unit



Microsoft Digital Crimes Unit

• Internationaal team van advocaten, onderzoekers, data 

wetenschappers, ingenieurs, analisten en zakelijke professionals.

• Combineert nieuwe juridische strategieën, forensisch onderzoek, 

cloud en big data om permanent strijd tegen digitale criminaliteit te 

houden.

• Onderzoekt oplichting internationaal, bouwen bewijs op voor civiele 

procedures en strafrechtelijke verwijzingen.

• Een PhotoDNA tool spoort miljoenen illegale uitbuiting van foto’s van 

kinderen online op.

• Zorgen dat malware verstoringen, in samenwerking met de 

rechtshandhaving en particuliere sector, resulteren in gebruikte 

intelligentie voor het melden en schonen van getroffen apparaten.



Microsoft Digital Crimes Unit / 

Cybercrime center



Vragen?

Stel ze aan deze ‘jonge’ honden



Microsoft IT department

enabling the MSIT cloud transformation














