
Leren is tegen de stroom in roeien; wie niet leert, drijft af!

Beste innovators,

Het is weeral september! Tijd voor iedereen om de zee der kennissen in te duiken en
met iedereen bedoelen wij ook echt iedereen want men is immers nooit te oud om
iets (bij) te leren. Als een innovatief IT-bedrijf zit levenslang leren diepgeworteld in
ons DNA en daarom kunnen wij het niet laten om onze kennis van de meest recente
ontwikkelingen en innovaties met u te delen. Lees verder en ontdek hoe en wat wij
concreet voor u kunnen betekenen!

Wie in kennis niet vooruit gaat, gaat achteruit!

Bent u ook een voorstander van continuïteit in opleiden en bijscholen van uw personeel? Vindt u
het belangrijk om de kennis binnen uw bedrijf up-to-date te houden?

Indien uw antwoord ja is, kunnen wij alvast goed samenwerken! Ontdek ons ruim aanbod van meer
dan  300  trainingen  die  door  tiental  gecertificeerde  learning  consultants  worden  gegeven.
Bovendien geniet u van een korting van liefst 10%, indien u zich inschrijft voor de cursus:

Building Professional Single Page Applications with AngularJS  .

(Van 19/10/2015 tot en met 21/10/2015 te Mechelen. Er zijn alle dagen eten en drank voorzien voor de
cursisten)

http://training.infosupport.com/
http://training.infosupport.com/Infosupport.Trainingen/Form/InschrijvenTraining/752?startDate=21609


Kennis is macht, maar kennis delen is kracht!   

Kennis  moet u niet altijd 'kopen'! Hier geloven
wij ook sterk in en daarom stellen we u met trots
DotnetFlix voor.  DotnetFlix is een initiatief  van
Info  Support  en  het  bevat  korte  video's  als
doelstelling om ontwikkelaars te  inspireren  en
te  informeren over het  software  development
op  basis  van  Microsoft  technologie.  Sander
Molenkamp en Edwin van Wijk zijn de hosts bij
elke aflevering en daarnaast ontvangen ze een
gast (of meerdere gasten) die over een bepaald
thema praten.  

Big data, het digitale goud

De basis van elke succesvolle onderneming is data. Vandaag beschikt een onderneming over meer
data dan ooit en dit zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Mede vanwege de enorme groei
van IoT (20 miljard toestellen tegen 2020), verwacht Gartner dat de Big Data markt nog zeker de
komende  5  tot  10  jaar  een  enorme  groei  zal  kennen.  Deze  groei  brengt  met  zich  enorm  veel
opportuniteiten mee voor elke onderneming. Met Big Data kan een bedrijf veel beter aan de noden
en  behoeftes  van  de  klanten  beantwoorden,  de  financiële  risico's  beter  inschatten  en  nieuwe
afzetmarkten ontdekken. In onze 1-daagse training, Overview Big Data and NoSQL Databases geven
wij alvast een introductie tot Big Data en laten wij u kennis maken met de verschillende data opslag
mogelijkheden die er anno 2015 zijn. De training, Designing and Implementing Big Data Solutions
gaat dieper in op hoe u met het Microsoft data platform Big Data analyses kunt uitvoeren.

Wist u dat ...?

Als u van plan bent om binnenkort een seminarie of evenement te organiseren en u bent op zoek naar
een geschikte locatie, u gebruik kunt maken van onze seminariezaal (30 personen). Voor meer info
mail naar: christel.peeters@infosupport.com

Wij  organiseren  op  28  oktober  2015  een  seminarie  rond  het  Atrias  project  voor  de
energieleveranciers in België. Iedereen is welkom en inschrijvingen kan vanaf 15/09/2015. Voor meer
info mail naar: sara.shafaq@infosupport.com.

Wilt u op hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van Enterprise Architect?
Vergeet dan niet om deel te nemen aan het eerste Belgian Enterprise Architect User group event in
Brussel op 18 september 2015. Onze learning consultant, Rudi Claes spreekt over  EA@Eandis om
16:25. Voor meer info en inschrijving klik hier.

http://www.eausergroup.com/events/16-next-event/101-brussels-september-2015
mailto:EA@Eandis
mailto:sara.shafaq@infosupport.com
mailto:christel.peeters@infosupport.com
http://training.infosupport.com/trainingen/designing-and-implementing-big-data-solutions
http://training.infosupport.com/trainingen/overview-big-data-and-nosql-databases
http://www.infosupport.com/
http://www.dotnetflix.com/
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