PLANNING
MAGAZINE
januari t/m april 2019
EDITIE 1/2
IT OPLEIDINGEN

verschijnt

vrijdag 15 februari 2019
deadline aanleveren branded content

maandag 28 januari 2019

deadline aanleveren advertentie

maandag 4 februari 2019

EDITIE 3
REGIE & SOURCING

verschijnt

vrijdag 15 maart 2019
deadline aanleveren branded content

maandag 25 februari 2019

deadline aanleveren advertentie

maandag 4 maart 2019

EDITIE 4
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
verschijnt

vrijdag 12 april 2019
deadline aanleveren branded content

maandag 25 maart 2019

deadline aanleveren advertentie

dinsdag 2 april 2019

IT’ers zijn zich bewust van de noodzaak tot bijblijven. Uit
de jaarlijkse Salary Survey van AG Connect en Berenschot
blijkt dat het overgrote deel trainingen of cursussen volgt
en van plan is om dat de komende jaren te gaan doen.
In het IT-opleidingendossier gaan we dieper in op het
opleidgedrag van de IT’er. Welke trainingen of cursussen
zijn favoriet, waarom wil hij bijblijven en bij welke opleiders
volgt hij zijn opleiding het liefst? We gaan dieper in op de
mogelijkheden om opleidingen thuis te volgen via MOOC’s
of andere zelfstudieportalen, op hoe je het gesprek aangaat
met je werkgever als je een opleiding wilt volgen, welke
trainingen, cursussen of certificaten het populairst zijn en
hoe belangrijk een IT-opleiding als vooropleiding eigenlijk is.

Organisaties zoeken al verschillende jaren naar
mogelijkheden om processen of delen daarvan uit te
besteden. De markt stabiliseert, blijkt uit onderzoek
waarover AG Connect vorig jaar publiceerde. Ook uit dit
onderzoek: Nederlanders willen vooral worden ontzorgd.
Hoewel er op het eerste gezicht weinig lijkt te veranderen,
zijn er wel allerlei andere (technische) ontwikkelingen die
invloed hebben op uitbestedingstrajecten. In hoeverre laat
low-code outsourcing uitsterven? En hoe besteed je (een
deel van) een agile project uit? In deze special gaan we in op
de trends die outsourcing beïnvloeden: wat zijn die trends
en hoe ga je daar als organisatie mee om?

Een van de meest toegepaste of besproken vormen van
kunstmatige intelligentie op dit moment is conversational
systems. Systemen als Siri of Alexa betreden de huiskamer
en bedrijven zoeken de zakelijke toepassing met chatbots.
Die waren er natuurlijk al lang, maar nu kun je er steeds
vaker ook goede gesprekken mee voeren of er echt vragen
aan stellen. In het thema Artificial Intelligence zoomen
we in op deze populaire niche binnen de kunstmatige
intelligentie: wat zijn de technologische ontwikkelingen en
hoe ziet de markt er uit? En zijn er succesvolle toepassingen
van chatbots?

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Ranou Hira | 06 5161 2019 | r.hira@agconnect.nl
Jeffrey Ploeg | 06 1185 7351 | j.ploeg@agconnect.nl

PLANNING
MAGAZINE
mei t/m augustus 2019
EDITIE 5
SECURITY
verschijnt

vrijdag 17 mei 2019
deadline aanleveren branded content

maandag 29 april 2019

deadline aanleveren advertentie

maandag 6 mei 2019

EDITIE 6/7
ARBEIDSMARKT

verschijnt

vrijdag 14 juni 2019
deadline aanleveren branded content

maandag 27 mei 2019

deadline aanleveren advertentie

maandag 3 juni 2019

EDITIE 8
NETWORK TECH/5G

verschijnt

vrijdag 23 augustus 2019
deadline aanleveren branded content

maandag 5 augustus 2019

deadline aanleveren advertentie

maandag 12 augustus 2019

Security blijft een belangrijk onderwerp binnen IT. Experts
zijn het met elkaar eens dat het niet de vraag is óf je wordt
gehackt, maar wanneer. Cruciaal is dan wat je voor, tijdens en
na een security-incident doet. De gevaren zijn zeer divers; van
ongerichte malware tot doelbewuste aanvallers, met daar tussen
ook nog goedbedoelende maar onwetende eindgebruikers. In
dit complexe werkveld zorgt de AVG voor extra aanscherping van
regels en verplichtingen voor databescherming, met forse boetes
als stok achter de deur. Hoe pak je deze complexe situatie aan:
hoe krijg je (betere) security voor elkaar?

In deze editie staat de IT-arbeidsmarkt centraal. Belangrijk
onderdeel hierin is het jaarlijkse salarisonderzoek van AG
Connect en Berenschot. Dit onderzoek vindt dit jaar alweer
voor de 20e keer plaats, een jubileumeditie dus! In 2018
deed een recordaantal van ruim 3500 IT’ers mee aan het
salarisonderzoek, ruim 2.600 heeft de enquête volledig ingevuld.
Dit levert een schat aan informatie over primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden, maar ook over de beweegredenen en
plannen van IT’ers. De resultaten in het magazine (en online)
worden altijd zeer goed gelezen.
Naast de resultaten in het magazine en online, organiseren we
in juni een bijeenkomst voor HR-verantwoordelijken, waarin de
resultaten en conclusies worden gepresenteerd.

In 2019 neemt de industrie de aanloop naar het beschikbaar
komen van de nieuwe generatie mobiele netwerken, ook wel
bekend als 5G. Niet alleen komt er met deze netwerktechnologie
meer bandbreedte beschikbaar per verbinding, ook nieuwe
toepassingen worden mogelijk, vanwege een veel kleinere
lijnvertraging (latency). Real-time interacties komen daardoor in
beeld, zoals het besturen van voertuigen op afstand in complexe
omgevingen, maar ook het besturen van robotarmen en gaming.
Maar er komen in 5G ook mogelijkheden voor toepassingen van
netwerkinteractie waarbij juist heel lage bandbreedte is vereist,
maar hoge eisen aan worden gesteld aan zuinigheid met energie.
Daarvoor is niet altijd een 5G netwerk nodig. Ook het huidige
4G-netwerk in combinatie met alternatieve netwerken maakt een
deel van de nieuwe toepassingen al mogelijk.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Ranou Hira | 06 5161 2019 | r.hira@agconnect.nl
Jeffrey Ploeg | 06 1185 7351 | j.ploeg@agconnect.nl
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september t/m december 2019
EDITIE 9
ERP
verschijnt

vrijdag 20 september 2019
deadline aanleveren branded content

maandag 2 september 2019

deadline aanleveren advertentie

maandag 9 september 2019

EDITIE 10
DIGITAL PROCESS
AUTOMATION

verschijnt

vrijdag 18 oktober 2019
deadline aanleveren branded content

maandag 30 september 2019
deadline aanleveren advertentie

maandag 7 oktober 2019

EDITIE 11
SOFTWARE
NEDERLAND
(MAIN 50)
verschijnt

vrijdag 15 november 2019
deadline aanleveren branded content

maandag 28 oktober 2019

deadline aanleveren advertentie

dinsdag 4 november 2019

EDITIE 12
CLOUD

verschijnt

vrijdag 13 december 2019
deadline aanleveren branded content

maandag 25 november 2019

deadline aanleveren advertentie

maandag 2 december 2019

Een ERP-systeem is vaak het hart van de IT-operatie. Vernieuwen
van het systeem is noodzakelijk om de bedrijfsvoering te kunnen
innoveren; de data in de ERP-oplossing moet snel, altijd en op
allerlei media ontsloten kunnen worden. Daarnaast staan ERPsystemen bekend om hun enorme projecten die vaak uit tijd en
budget lopen. In hoeverre zijn cloudoplossingen een alternatief?
Is een ERP-systeem nog nodig? Hoe zorg je dat ERP niet de
bottleneck is van de vernieuwing? Tijdens deze uitgave gaan we
in op ERP als potentie of als pijnpunt.
DPA is de term die marktanalist Forrester heeft gegeven aan een
nieuwe - snellere - vorm van Business Process Management (BPM).
In veel organisaties heeft een snelle applicatieontwikkeling met
behulp van low-code en no-code een hoge prioriteit gekregen. DPAoplossingen richten zich op twee verschillende ontwikkeldomeinen,
namelijk deep processes en wide processes. Deep processes
zien eruit als traditionele BPM-projecten, gericht op complexe
en langlopende processen. Wide processes richten zich op snel
resultaat waar de eindgebruikers behoefte aan hebben. Drie nauw
verwante ontwikkelingen – robotic process automation (RPA),
Internet of Things (IoT) en artificial intelligence (AI) – spelen de
komende jaren een belangrijke rol binnen BPM en DPA.
De Nederlandse software-industrie draait goed, met elk jaar meer
omzet en winst. De Nederlandse software-industie staat bekend
als innovatief en internationaal georiënteerd. In 2018 werd bijna
en kwart van de omzet uit het buitenland gehaald, concludeerde
Main Capital uit hun jaarlijks onderzoek. Ook in 2019 wordt de lijst
met 50 beste softwarebedrijven van Nederland gepubliceerd in
AG Connect. Daarnaast aandacht voor de actuele ontwikkelingen
in het vak, zoals low-code softwareontwikkeling en design thinking.
Klantorganisaties verwachten steeds meer dat zij software kunnen
afnemen als dienst vanuit de cloud en willen extra diensten daar
aan koppelen zoals blockchain en kunstmatige intelligentie.
Cloud is geen eenduidig begrip. Naast public en private
cloud spelen hybride clouds en multicloud. Daarbij kent
elk type weer verschillende ‘gradaties’: met meer of minder
eigen ICT-werk en meer of minder grip. Staat een grotere
mate van ontzorging gelijk aan meer afhankelijkheid? En is
dat erg? Hoe voorkom je vendor lock-in en hoe beheer je al
die verschillende cloudtypes?

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Ranou Hira | 06 5161 2019 | r.hira@agconnect.nl
Jeffrey Ploeg | 06 1185 7351 | j.ploeg@agconnect.nl

