15 November 2016, High Tech Campus, Eindhoven, Nederland

Sensor Netwerken, essentieel voor bedrijfsprocessen!
De 7e editie van het Intelligent sensor Networks conference vindt plaats op 15 November 2016 bij
de High Tech Campus in Eindhoven, Nederland.
Hoofdthema’s van het congres zijn:




Smart industry / Industrial Internet / Industry 4.0 (Industrial process control)
Smart logistics
Smart infrastructure (Structural Health Monitoring / predictive maintenance for buildings,
bridges, windturbines, machines and many more)

ISN
Sensor Netwerken worden steeds belangrijker voor bedrijfsprocessen. Real time informatie van de
sensoren ondersteunt de besluitvorming en controle van vitale processen. Met Industrieel internet,
machine to machine (M2M) en internet of things (IOT) zullen traditionele grenzen verdwijnen. De
industrie staat hierdoor voor grote veranderingen.
Evelien Bras, Thales Nederland opent het congres met een presentatie over de verdere digitalisering
van de industrie. Rob Jansen, TNO, legt vervolgens uit hoe sensoren sneller, kleiner en functioneler
worden. Terwijl Eelco Thiellier, Royal HaskoningDHV zal ingaan hoe je met veel sensor data een
grote menigte (in dit geval het station Amsterdam) kunt beheren en controleren.
Tijdens de parallel sessies zullen sprekers van onder andere Green IT Amsterdam, Royal Ahrma,
Beltech, Berenschot, Chess Wise, Kubrickology, Flanders Make, IJssel Technologie en LSEC-Leaders In
Security hun kennis delen op het gebied van sensoren voor Smart Industry, Smart Infrastructure en
Smart Logistics.
Tijdens de pauzes presenteert een aantal bedrijven hun toepassingen met sensoren.
Voor meer informatie over het congres kun je een kijkje nemen op de website:
https://www.isnconference.com/
__________________________________________________________________________
Opmerking voor de media. NIET VOOR PUBLICATIE!
High Tech Campus Eindhoven & Jakajima verwelkomen vragen van elektronische media en de pers.
Geaccrediteerde journalisten kunnen dit congres kosteloos bijwonen. We zijn blij om te helpen met
het regelen van interviews met de sprekers.
Pers accreditatie moet geregeld worden vóór de conferentie.
Om te registreren voor een gratis media-pass, kunt u contact opnemen met Linda Renkema. Ze is te
bereiken op l.renkema@jakajima.eu of tijdens Europese kantooruren op +31 620008576
De website van het congres bevat de volledige details van het programma en informatie over de
High Tech Campus Eindhoven. Meer informatie op https://www.isnconference.com/

