
 

1 
 

Mangelschots Olivier 

Kollebloemstraat 65 

9030 Mariakerke (Gent) 

olivier@odum.digital 

Mobiel: +32 475 690.640 

Workshops & public speaking 
 

Op zoek naar een spreker om uw klanten en team te inspireren op een evenement of workshop? Ik geef 

sessies in het Nederlands, Engels of Frans. De duurtijd kan aangepast worden van een snelle 30’ 

inspirerende sessie tot een meer in-depth workshop/opleiding van een halve dag. 

 

Onderwerpen 

1. Inspiratie rond digitale strategie & business transformatie 

2. Wat is de impact van digitaal bij deze sectoren?  

3. Succesvolle projecten door de juiste aanpak 

4. Wendbare ondernemingen door slimme technologie keuzes 

 

1. Inspiratie rond digitale strategie & business transformatie 
Digital Transformation 
demistified 

Hoe start ik met digitale transformatie in mijn bedrijf? 
5 strategische stappen, tips & best-practises 
  
https://www.linkedin.com/pulse/hoe-start-ik-met-digitale-transformatie-
mijn-bedrijf-mangelschots/ en 
https://www.bloovi.be/nieuws/detail/waarom-kmo-ondernemingen-er-
goed-aan-doen-klanten-te-betrekken-bij-hun-digitale-transformatie 

Efficiënte productiviteit in de 
digitale wereld 

De wereld gaat steeds sneller vooruit. U hebt waarschijnlijk nog 101 dingen 
te doen maar te weinig tijd. Klanten, partners en collega’s verwachten snel 
antwoord en een constante beschikbaarheid. Hoe gaat u daarmee om? 
Slim gebruik maken van digitale tools & papierloos werken, verhoogt niet 
enkel uw persoonlijke productiviteit, maar ook die van uw team. 
  
INHOUD 

o Nuttige apps 

o Paperless office 

o Collaboration software 
o Kiezen voor de cloud 

o Documentbeheer 

o Time management – emailregels - vergadertechnieken - 
delegeren/opvolgen 

o Workflow 
o Inrichting van de werkplek 

o Digitaal factureren 

o Taak- & projectbeheer 
o … 

  
DOELGROEP 

Bedrijfsleiders, beslissingsnemers en teamleiders binnen kleine en 
middelgrote ondernemingen. 
  
https://www.voka.be/activiteiten/efficiente-productiviteit-de-digitale-
wereld 

De kracht van ecosystemen 
(digital strategy) 

Vandaag, in de tijd van digitale transformatie en disruptie, is een bedrijf 
net zo sterk als haar netwerk. Het potentieel van uw bedrijf kan worden 
gemeten aan de hand van de diepte en sterkte van uw 

mailto:olivier@odum.digital
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(digitaal)ecosysteem en de multiplicatoren die deze brengt. Het visueel in 
kaart brengen en scoren van uw ecosysteem is een eerste stap in uw 
digitale strategie. 

Ingrediënten van innovatieve 
business modellen 

Om te begrijpen hoe bedrijven de op gang zijnde digitale transformatie 
omarmen en hiermee hun voordeel doen, helpt het om te kijken naar de 
actuele veranderingen in bedrijfsmodellen. Als je even de tijd neemt om 
goed te kijken en te luisteren, dan zie je enkele ingrediënten steeds 
terugkomen bij innoverende concepten. 
 
https://www.linkedin.com/pulse/6-ingredi%C3%ABnten-van-innovatieve-
business-modellen-ook-mangelschots/  

Blockchain WTF? · Introductie: wat is blockchain, hoe werkt het, welke vormen, 
terminologie. (ik stel voor om NIET in te zoomen op de werking van 
bitcoin en andere cryptocurrencies) 

· Gevolgd door praktijkvoorbeelden hoe blockchain vandaag wordt 
gebruikt in de wereld om bedrijven/producten/businesses te 
veranderen, hoe traditionele modellen disrupt worden. 

· Opdelen in 3 à 4 groepen: brainstorm hoe zouden we blockchain 
kunnen gebruiken om een huidig of toekomstig 
product/projecten/klant vnaar hoger niveau te brengen? 

• Men krijgt 20-tal minuten voorbereiding 
• Ik voorzie enkele hulpmiddelen/resources en loop rond om te 

modereren 
· Elk team mag zijn beste idee plenair delen en we voorzien ruim tijd 

voor een groepsbespreking 
· Blockchain as-a-service (Baas), welke platformen bestaan er en wat 

kenmerkt hen? 
· 2020: Trends & future of blockchain 

Discovery workshop Digital 
Finance 

Aan de hand van vragen en scorecard de maturiteit van het financieel 
departement meten.  

Tips and tricks van een self-
made ondernemer 

Pas 2 van deze tips toe en je zal meer succesvol zijn dan je collega’s in hun 
eerste werkjaar! 
  
Doelgroep: eindejaar studenten en beginnende ondernemers 

Het Nieuwe Werken in de 
praktijk 

https://www.slideshare.net/mobile/orbitone 
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2. Wat is de impact van digitaal bij deze sectoren & doelgroepen? 

 
Digitale Disruptie in de bancaire 
sector: uitdaging of 
opportuniteit? 

De financiële wereld, onze banken, staan aan de vooravond van een 
fundamentele transformatie. De Europese PSD2 open-data verplichting 
zorgt voor een acceleratie effect. 
Twee sprekers van Deloitte Private inspireren u in deze interactieve 
sessie van anderhalf uur: 

• Welke voordelen zullen er zijn voor ons, de consument en de KMO 
bedrijfsleiders? 

• Welke opportuniteiten zijn er voor Digitale bedrijven, appbouwers, 
FinTech startups? 

• Hoe kan deze evolutie de samenwerking tussen klant en 
accountants verbeteren? 

• Met welke uitdagingen & opportuniteiten worden banken 
geconfronteerd, hoe kunnen ze hier slim op inspelen? 

• Hoe zorgen we dat deze nieuwe manier van gegevens delen op 
Digitaal Verantwoorde manier verloopt: waar privacy van de 
persoonsgegevens centraal staat (GDPR)? 
  

FutureProof Membership 
organisations 

• Hoe werkt een non-profit ledenorganisatie, wat is anders dan een 
KMO?  

• Soorten organisaties, hoe groot is deze markt?  

• Wat zijn de typische problemen/noden? Wat speelt er, wat zijn de 
uitdagingen en voorbeelden van innovatieve aanpakken 
  
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/accountancy/topics/business-
control-and-technology/bct-member-organisations-sector.html 

Future of Retail Wat zijn trends, veranderingen en uitdagingen voor 
winkeluitbaters/ketens? Hoe kan technologie hierbij helpen? 

How Digital Is Changing 
Appetites for Restaurant 
Experiences? 

Wat zijn de opportuniteiten voor hospitality (restaurants, hotels, …)? 
Trends & facts. Welke digitale tools bestaan er, hoe ze combineren in een 
sterke customer journey/experience? 

FutureProof Membership 
organisations/international VZW 

• Hoe werkt een non-profit ledenorganisatie, wat is anders dan een 
KMO?  

• Soorten organisaties, hoe groot is deze markt?  

• Wat zijn de typische problemen/noden? Wat speelt er, wat zijn de 
uitdagingen en voorbeelden van innovatieve aanpakken 
  
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/accountancy/topics/business-
control-and-technology/bct-member-organisations-sector.html 

Digitalisatie bij Bouwbedrijven Wat zijn de trends en uitdagingen van bouwbedrijven? Hoe heeft 
technologie een impact. 
  
Visie rapport van future proof bouwbedrijf incl project controlling 
dashboard 
  
De impact van BIM (Bouw Informatie Model) op digitalisering van 
bouwbedrijven. 

Impact van digitale disruptie bij 
Accountants en boekhouders 

 Uitdagingen, opportuniteiten, beschikbare technologie … 

Professional Service sector  Uitdagingen, trends, opportuniteiten, technologie: PSA kompas 

Uw vastgoed projecten onder 
volledige controle 

Voor bouwbedrijven, projectontwikkelaars, aannemers, architecten en 
studiebureaus, is het van primordiaal belang om projecten steeds onder 
controle te houden. Projectdata is meestal uitvoerig aanwezig, maar 

mailto:olivier@odum.digital
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/accountancy/topics/business-control-and-technology/bct-member-organisations-sector.html
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/accountancy/topics/business-control-and-technology/bct-member-organisations-sector.html
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/accountancy/topics/business-control-and-technology/bct-member-organisations-sector.html
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/accountancy/topics/business-control-and-technology/bct-member-organisations-sector.html


 

4 
 

Mangelschots Olivier 

Kollebloemstraat 65 

9030 Mariakerke (Gent) 

olivier@odum.digital 

Mobiel: +32 475 690.640 

gebruikt u deze ook om projecten financieel op te volgen, te evalueren, 
projectrisico’s te vermijden en een overkoepelend zicht te hebben over de 
huidige en toekomstige marges? 

  
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/accountancy/topics/business-
control-and-technology/bct-real-estate-sector.html 
  
In samenwerking met Deloitte 

Digital Companies: market-report Wat zijn de trends, risks en opportuniteiten van Digital Companies? Leer 
hoe je een boeiend gesprek op gang krijgt bij prospecten/klanten waarin 
je impact maakt. 

Digital Finance for CFO’s Rol van de financieel verantwoordelijke in de Digitale Transformatie  
  
Op dit moment is technologie fundamenteel aan het veranderen, 
inclusief de manier waarop wij business doen, ook hier in België. 
  
Meer dan ooit moeten we als onderneming snel kunnen schakelen om 
competitief te blijven. 
  
Aan de hand van een visuele roadmap krijgt u inzicht hoe technologie 
onze bedrijven aan het veranderen is en wat de spelregels zijn om 
hierin succesvol te zijn. Daarnaast krijgt u concrete tips hoe u als 
financieel verantwoordelijke hierin het verschil kan maken. 
  
Hoe uw financieel departement omvormen veel manueel/operationele 
taken naar meer business/strategische finance functie aan de hand 
van digitale tools  
  
"Digitalisering van financieel departement" 

• Aankoopfactuur 

• Verkoopfactuur 

• Onkostennota's 

• CODA bestanden 
... 
  

• Deel 1: wat is dat digitalisatie, hoe ver sta je binnen je organisatie? 
Vraag & antwoord 

• Deel 2: hands-on, praktisch, zelf doen met de laptop 
  

Van IT manager naar CIO: hoe 
evolueer ik naar een meer 
strategische rol binnen mijn 
organisatie? 

IT managers leren van en met elkaar 
  
Het wifi signaal valt steeds weg, mijn pc is supertraag, mijn documenten 
zijn verdwenen, ik denk dat ik een virus heb, ... 
Van de IT manager wordt verwacht dat hij als moderne tovernaar op alle 
mogelijke problemen direct een antwoord kan bieden. 
Neem daarbij vragen over cybersecurity, e-commerce, de nieuwe GDPR 
wetgeving, cloudoplossingen, ERP en CRM, VoIP, mobile devices, social 
media, de IT manager moet van vele markten thuis zijn. 
Deel je deze zorgen, dan is dit lerend netwerk zeker iets voor jou! 
  
Doelgroep: als IT manager staat u er alleen voor of u leidt een klein 
team binnen een KMO 

  

  

mailto:olivier@odum.digital
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3. Succesvolle projecten door de juiste aanpak 

 
Design Thinking & Creative Delivery (fundamentals) Leer hoe gebruik te maken van de "double-diamond 

methodology" en customer journey mapping je 
helpt om digitaal innoverende 
projecten/oplossingen te creëren voor je 
klanten/bedrijf. 

Agile Project Management Lesson’s learned  

• What is Agile? Why use AgilePM® 

• Philosophy, Principles and Project Variables 

• Preparing For Success / The Process And The 
People 

• Prioritising Requirements 

• Planning and Control throughout the lifecycle 

• Delivery Planning, Communication planning 
and Identifying risks 

• Hands on exercises 

• Key practices  

• Foundation Exam (+ certification) 
  

Doelgroep: project managers, consultants 

Change management: accelerating the business 
outcome of IT projects, by driving the people side of 
change 

Het success van een technology project ligt niet 
enkel in een goede implementatie van de processen 
en technologie. 
Meer dan 50% heeft te maken met menselijke 
verandering: Organisations don't change, people 
do. People resist change, it's just human nature. 
In deze sessie, geïnspireerd op de inzichten van 
“Microsoft Adoption Services”, leer je de 4 stappen 
om successvol change te brengen. 
  
Doelgroep: IT en projectmanagers, consultants 
  
Gebasseerd op aanpak van Prosci & Microsoft. 

Project management voor +30K projecten Methodologie, rollen en 
verantwoordelijkheden in Project Lifecycle 
  

Operationeel beheer van project 

• Budget 

• Actuals 

• Opvolging openstaande topics 

• Change requests 
Belang van PM 

• Verwachtingen van de klant 

• Communicatie 

• Change management 

• Operationeel vs visie 
  
Methodologie, rollen en 
verantwoordelijkheden in Project Lifecycle 

10 years BI: lessons learned   
  
In samenwerking met Deloitte. 
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4. Wendbare ondernemingen door slimme technologie keuzes 

 
Wegwijs in ERP systemen Via deze sessie leer je snel een klant plaatsen in een segment, en welke ERP 

systemen voor dat segment geschikt zijn. 
Wat zijn de grote verschillen?  
Waar moet ik op letten? 
  
Deze sessie zal je niet leren welke de éne juiste tool kiezen voor de klant, 
maar je ziet tenminste al duidelijk een paar bomen door het grote bos en 
oplossingen positioneren. 

• Exact Online 

• Dynamics NAV, AX, 365 

• Netsuite 

• SAP 

• Odoo 

• … 
  
  

• Overzicht van de markt 

• Methode voor selectie technologie en partner 

• Aandachtspunten en best-practises bij implementatie 

FutureProof Technology 
scorecard 

Methodologie om bij objectieve technologie selectie het kaf van het korten te 
scheiden en resoluut te kiezen voor toekomstgerichte oplossingen. 
 
In deze workshop leer je best-practises & templates om technology/tools te 
kiezen. We kijken naar: 

• Maturiteit van de aanbieder & product 

• Futureproof scoring 

• Functionele (feature) fit 

• Gebruiksgemak 

• Is de kostprijs in balans met de business value 

Low-code Mobile Apps Hoe de juiste technologie selecteren voor het snel realiseren van mobiele 
apps, zonder zware development? Apps voor mensen op de baan: werfleider, 
projectmanager, … 
  

• Low-code vs full-development 

• Overzicht van de technologieën (Microsoft PowerApps, Betty Blocks, 
Kony, Mendix, Appian, Outsystems, …) 

• User-cases, waar moet je op letten, verschillende scenario's, wat zijn 
de limitaties? 

BI architecture, 10-step 
approach 

Heb ik een datawarehouse nodig, waar moet ik rekening mee houden bij het 
bepalen van de blokken die mijn BI zal ondersteunen? 

Self-service-BI Tools Kiezen voor Microsoft Power BI of Qlik Sense? 
Aan de hand van use-cases en concrete demo’s. 
  
In samenwerking met Deloitte 

Robotics Process Automation 
(RPA) 

Wat is RPA? Wanneer is het nuttig/use-cases? Welke zijn de technologieën en 
wat kiezen? 
 
+ 
 
“Build your first robot”: hands-on demo met UIPath https://www.uipath.com 
 
Het mooie van de RPA technologie is: 

mailto:olivier@odum.digital
https://www.uipath.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Robotic_process_automation
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• Je hebt geen IT/developers nodig, een junior-consultant die het 
process kent; en vlot is met computers/excel/macro’s kan op enkele 
dagen/weken een robot maken. 

• Het werkt met alle bestaande legacy applicaties; geen API’s nodig 

• Productiviteit, kwaliteit, consitentie, snelheid stijgt. Kosten dalen. 
  

  
Doelgroep: Enterprise Architects, power-users, consultants 

Business Process Notation 
(BPMN) & Customer Journey, 
what tools & methodology to 

use?  

Bij digitale transformatie is het belangrijk om uw business processen alsook 
customer-journey goed te 
begrijpen, te visualiseren, te verbeteren en via digitale tools accelereren. 

  
Werk je nu met allerlei tools om uw processen & customer in kaart te 
brengen en te visualiseren? (papier, MSWord, PowerPoint, Visio, Bizagi)  
  

 
  

 
  
Vooral op projecten waar er rond de processen samengewerkt wordt 
(meerdere mensen intern, externe partners) en er iteratief gewerkt wordt 

met inzoomen en verfijnen… is een tool zoals Visio niet adequaat.  
  
Daarvoor heb je een slimme oplossing nodig die cloud-based samenwerking 
en versioning toelaat. 
  
In deze interactieve sessie krijg je eenvoudige en duidelijke guidelines rond 
business process notation & tooling.  

Digitale handtekeningen in 
Europa:  
doe het juridisch correct en met 
de juiste tools! 

Denk je aan het starten met digitale handtekeningen? 

• Hoe ermee beginnen 

• Legale aandachtspunten 

• Technologie spelers en integraties 

• Concreet in jouw bedrijf 

• Hands-on demo DocuSign 
  

mailto:olivier@odum.digital
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https://www.linkedin.com/pulse/digitale-handtekeningen-europa-doe-het-
juridisch-en-met-mangelschots/ 

BouwERP kompas: Uw 
bouwbedrijf onder controle? 

Heeft u het gevoel dat uw administratieve projectopvolging uw tijd opslorpt? 
Denkt u dat de samenwerking tussen uw binnendienst en buitendienst beter 
kan? Bent u niet overtuigd van uw huidige ERP software? Ontdek hoe het 
Deloitte BouwERP kompas u naar de juiste keuzes navigeert, richting een 
efficiëntere projectorganisatie. 
  

• Welke ERP-pakketten zijn populair voor bouwbedrijven in de Belgische 
markt,  

• Hoe kiezen?  

• Verschillen & aandachtspunten 

• Ecosystemen, 3rd party apps 
  
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/accountancy/topics/business-
control-and-technology/bouw-erp-kompas.html 

Starten met digitale 
facturatie (e-Invoicing), een 
wegwijzer 

Digital Finance: AR/AP process & tools 
  
Er bestaan tal van oplossingen voor aankoop en verkoopfacturen digitaal te 
verwerken.  
In deze sessie krijg je een duidelijk zicht op het processflow, de best-
practises en aandachtspunten. 
Alsook een positionering van de tools die deze flows kunnen faciliteren. In 
welke geloven we bij Deloitte voor ons KMO/midmarket segment? Wat zijn de 
verschillen? 
  

• Scanning 

• Archivering 

• Herkenning 

• Approval 

• Booking 

• Rappels 

• Betaling 

• … 
  
Minder manueel werk door automatisatie aankoop en verkoopfacturen. 
Schematische voorstelling van de mogelijke flows en optimalisaties, 
beschikbare tools, hoe kiezen en vergelijken, aandachtspunten bij uit 
tijdwinst. 
  
Digitaal aankoop- en verkoopfactureren met PEPPOL: dé standaard in 
Europa? Open PEPPOL en MERCURIUS platform 

Cloud Identity Management & 
Single-Sign-On (SSO) 

Je jouw klanten, leden en medewerkers toegang te geven tot apps en data; 
en dit op een zo gemakkelijk en veilig mogelijk manier. 
  
Het centraal beheer van identiteit en toegang is een heel belangrijke stuk van 
jouw IT architectuur puzzel. Er zijn heel wat cloud oplossingen beschikbaar, 
zowel voor B2B als B2C. 

• Azure Active Directory 

• Okta 

• Auth0 

• Amazon AWS Cognito 

• Onelogin 

• Bitium 

• … 
  

• Hoe koppel je het identity systeem aan je ERP en andere 
bedrijfstoepassingen?  

• Hoe zorg je voor een efficiënte uitnodiging & registratieflow? 

mailto:olivier@odum.digital
https://www.linkedin.com/pulse/digitale-handtekeningen-europa-doe-het-juridisch-en-met-mangelschots/
https://www.linkedin.com/pulse/digitale-handtekeningen-europa-doe-het-juridisch-en-met-mangelschots/
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/accountancy/topics/business-control-and-technology/bouw-erp-kompas.html
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/accountancy/topics/business-control-and-technology/bouw-erp-kompas.html
https://overheid.vlaanderen.be/mercurius-en-peppol
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• Hoe kan je gebruik maken van de statistieken om jouw apps te 
verbeteren? 

• Aanmelden met gebruikersnaam + paswoord, FaceBook ID, Office 365 
ID, Google ID, multi-factor, … 

• SSO fundamentals, terminology en visuele voorstelling  

o Identity provider 

o Relying app 

o SAML 2.0 
o Openid 

o Federation 

o Security tokens 
o OAuth 

o … 

• Verschillende technieken en aanpakken om SSO aan te pakken in je 
eigen omgeving/app 

• Waar op letten, best practises en guidelines, licentie/kosten 
overwegingen 
  

Doelgroep: software architecten & developers  

SaaS applicatie security & 
compliance checklist 

Waar kijken mature bedrijven naar als ze nieuwe SaaS business app 
selecteren? Welke aspecten zijn belangrijk om goed te scoren rond data 
security, privacy, SLA’s, … 
  
Doelgroep: 

• Startups/nieuwe SaaS app bouwers die hun niveau willen opkrikken 

• CIO/it decision makers die hun app selectie en contract-negotiatie 
process willen versterken 

Deloitte Project Performance 
Monitor: Proactively steer your 
project organisation in the right 
direction using Qlik Sense 

For construction companies, contractors, architects and engineering 
agencies, it is essential to continuously manage projects and their 
profitability. Project related data are commonly present in the 
organisation, but they are not always used to follow up on and to evaluate 
projects, to avoid project risks, and to get a general overview of the 
current and future project margins. 
  
In samenwerking met Deloitte 
  
More info: 
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/accountancy/topics/business-
control-and-technology/project-performance-monitor.html 

From data to dashboard in 
one day 

Would you like to get a broad overview of and gain valuable insights into 
your sales, operations or margin? Transform your data into a dashboard 
using Power BI or Qlik Sense. 
  
In samenwerking met Deloitte 
  
More info: 
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/accountancy/topics/business-
control-and-technology/data-to-dashboard-power-bi.html 

Power BI training 
(dagopleiding voor end-
users) 

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Dit geldt ook voor uw 
management rapportering, waarbij slim gebruik van visualisaties bijdraagt 
aan de interpretatie en analyse van uw rapporten. Op die manier maakt u 
meer impact op sales, finance of operations dan ooit te voren. 
  
Hands-on: Deze dagopleiding geeft u en uw medewerkers een hands-on 
kennismaking met Power BI. Met de gebruiksvriendelijke BI tool kunt u op 
een eenvoudige manier zelf data visualiseren. De theoretische insteek 
wordt afgewisseld met praktijkgerichte workshops zodat de opgedane 
kennis direct toepasbaar is in de praktijk. 
  
In samenwerking met Deloitte 

mailto:olivier@odum.digital
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/accountancy/topics/business-control-and-technology/project-performance-monitor.html
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/accountancy/topics/business-control-and-technology/project-performance-monitor.html
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/accountancy/topics/business-control-and-technology/data-to-dashboard-power-bi.html
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/accountancy/topics/business-control-and-technology/data-to-dashboard-power-bi.html
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Meer info: 
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/accountancy/topics/business-
control-and-technology/power-bi-opleiding.html 

How to use Microsoft Azure 
and Office 365 to protect 
your information, your user' 
identity & your Cloud Apps? 

• Intro: wat is security, waarom zo belangrijk 

• Information Protection: Hoe ga je om met documenten veiligheid. 
GDPR persoonlijke data kenbaar maken, documenten delen en 
beschermen, wat met SP data. Automatisch classificaties/labels geven.  

• Office Mail Encryption: Hoe e-mails encrypteren, voor en nadelen. 

• Cloud App Security: Hoe kan je zien wie wat gedaan heeft qua 
sharing, Dropbox, … scores, Grote databank/catalogue 15k platformen, 
… Waar zitten datacenter EU/US? Gebruiken ze voor logging ook HTTPS. 

• Azure Identity Protection: Hoe kan je omgaan met dynamische 
toegang tot systemen? Wat kan je doen zodat men niet meer kan 
inloggen met username/password? Multi-factor authentication (MFA), 
conditional access, … Just-in-time access. 
  
In samenwerking met Synergics 

Azure Cortana 
Analytics/Intelligence Suite 

Een high-level overzicht van de modules in Azure voor het behandelen van 
big-data, business intelligence, data-dashboards: 
  

 
  

From <https://azure.microsoft.com/en-us/overview/cortana-intelligence/>  

  

• Azure Data Factory 

• Azure Data Catalog 

• Azure Event Hub 

• Azure Data Lake 

• Azure SQL Data Warehouse 

• Azure Machine Learning 

• Azure HD Insight (Hadoop) 

• Azure Stream Analytics 

• Azure Logic Apps  

• Azure BizTalk Services 
  
Workshop voor het concreet toepassen in uw organisatie. 
Welke modules wanneer gebruiken? 

Introduction to chatbots Het gebruik van Chatbots binnen een organisatie 

• Fundamentals 

o Defining the ‘Chatbot’ 

o What’s all the Fuzz about? 

o Parts & Bits 
o Weak A.I? 

• Use Cases:        13 

o 2017, the year of the Chatbot? 

mailto:olivier@odum.digital
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/accountancy/topics/business-control-and-technology/power-bi-opleiding.html
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/accountancy/topics/business-control-and-technology/power-bi-opleiding.html
https://azure.microsoft.com/en-us/overview/cortana-intelligence/
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o Hi there! My name is Kay! 

o Foreseeable future 

• How To? 
o Chatbot selection & implementation  

Methodology  

o Secret ingredients  

o Considerations 
  
Inzoomen op Microsoft Bot Framework 
https://dev.botframework.com 

 

 

mailto:olivier@odum.digital
https://dev.botframework.com/

