
PROGRAMMA IT IN MOTION 2022
Op 6 oktober 2022 organiseren wij IT In Motion: hét data 
management event van de Benelux. IT In Motion levert kennis op voor 
ieder interesse- en functiegebied. Keynote speakers Matt Watts 
(CMO @ NetApp) en Brian Brockway (Global CTO @ Commvault) 
bespreken de toekomst van data en recovery-readiness. En experts 
van DMP, Commvault, NetApp en Cohesity verzorgen 
interessante break-out sessies en technical deepdives. Voor ieder wat wils! 

Hoofdsponsoren:

Programma

10.30 - 10.45

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

Breakout
Technology

Breakout
Solutions

Matt Watts - CTE 
@ NetApp: 

The Future of Data

Brian Brockway - 
CTO @ Commvault: 
Cyber Readiness & 
What it Takes to be 

Recovery-Ready

Technical 
Deep Dives

11.00 - 11.30

11.45 - 12.30

14.15 - 14.45

15.00 - 15.30

16.00 - 16.30

Cohesity: 
Ransomware 
Protection & 

Immutable Storage

15.30 - 16.00

DMP: 
Hybrid Cloud: the 

best of both worlds

DMP: 
Analyze & Archive – 

manage your 
unstructured data sprawl 

Commvault: Metallic - 
The Best Data Potection & 

The Best of SaaS

Tussen 12.30 en 16.00 is het Knowledge Center open. 
Een mogelijkheid om te netwerken en experts van DMP, 
Commvault, NetApp, Cohesity en Komprise delen kennis.

Commvault

12.30 - 13.15 

13.15 - 14.15

Plenair

DMP: 
Opening

Lunch break

DMP: 
Disaster Recovery 

- Behind the
scenes

NetApp: 
Cloud Manager

Merijn Zeeman: 
De opkomst van 

Jumbo-Visma



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 2022.

NetApp helpt organisaties bij het efficiënter maken van datacenters. NetApp is één van de 
twee hoofdsponsoren van IT In Motion 2022. 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.

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




