
PROGRAMMA IT IN MOTION 2020
Op 16 september 2020 organiseren wij IT In Motion. Naast 
ons eigen team, organiseren Commvault, NetApp, Cohesity 
en Varonis één of meerdere interessante break-out sessies. 
Voor verschillende interesse- en functiegebieden, voor ieder 
wat wils dus! Van high-level trends tot aan technische deep 
dives, alles komt voorbij.

Hoofdsponsoren:

Your data in 
safe hands

   Break-out sessies 

09.30 - 10.00 10.10 - 10.40 10.40 - 11.10

   Algemeen programma

09.00 - 09.30

Welkomstwoord 
+ gastspreker

Varonis: Data Security 
& Insider Threat 
Detection

Commvault: Be 
Recovery Ready

NetApp: Cloud Insights: 
Begrijp de staat van uw 
data, applicaties, 
systemen en services.

Cohesity: Geef 
Ransomware geen 
kans: Cohesity WORM  
& SpanFS

DMP: Data veiligstellen 
en beschikbaar maken 
in een Multi-Cloud 
omgeving 

Commvault: The Power 
of Data Insights. 
Controle door inzicht in 
primaire en secundaire 
data sources

DMP: Datacenter in a 
Day, met focus op 
Disaster Recovery 

Komprise & DMP: 
Analyze & Archive 
unstructured data

Sessie 1

Sessie 2

Sessie 3

Plenair

Meer informatie over het programma en de sprekers? 
Bezoek DM-P.com! Of bekijk de volgende pagina.

   Sparsessies 

12.40 - 13.10 13.10 - 13.40

Sparren met experts 
van Commvault

Sparren met experts 
van NetApp

Sessie 1

Sessie 2 Sparren met experts 
van DMP

Sparren met experts 
van DMP

11.20 - 11.50

NetApp: Application-
driven infrastructure

Cohesity: Alles in één 
platform

DMP: How to... 
Ransomware preventie 
en beveiliging

DMP: Office 365 Back-
Up & Demonstratie



Commvault helpt bedrijven over de gehele wereld bij het activeren van hun data en het  
transformeren van moderne dataomgevingen. Commvault beschikt over een van de 
grootste portfolio’s ter wereld op het gebied van dataprotectie en -herstel, cloud, 
virtualisatie, archivering, filesync en share. Commvault is één van de twee hoofdsponsoren 
van IT In Motion 2020.

NetApp helpt organisaties bij het efficiënter maken van datacenters. NetApp is één van de 
twee hoofdsponsoren van IT In Motion 2020. Onlangs werd DMP uitgeroepen tot Cloud 
Service Provider of the Year van NetApp.

Meer dan 80% van bedrijfsdata bevindt zich in fileshares, object stores, archieven,  
back-ups, en de dataset die worden gebruikt voor test/ontwikkeling en analyse. Cohesity 
gaat de strijd aan tegen deze ‘mass data fragmentation’ en luidt zo een nieuw tijdperk voor  
datamanagement in.

Varonis is een pionier in het beveiligen en analyseren van data, gespecialiseerd in het  
beveiligen van bedrijfsgegevens. Het Varonis Data Security Platform detecteert insider  
threats en cyberattacks door het analyseren van data, account activiteiten en 
gebruikersgedrag.

PARTNERS & ONDERWERPEN

We hebben voor u een aantal bevlogen sprekers en partijen geselecteerd die tijdens het 
event interessante feiten, innovaties en het laatste nieuws over ICT met u delen.  Hieronder 
in het kort de partijen die spreken. Maak voor u zelf een keuze welke sessies u bij wilt 
wonen en laat u verrassen en inspireren!

Your data in safe hands




