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Nieuwsbrief
Data Value Center – Smart Industry
Terugblik DVC-SI Jaarevenement
Op 17 oktober heeft het eerste DVC-SI Jaarevenement plaatsgevonden met als thema:

MeerWaarde met Data
Ruim 150 MKB-ondernemers uit de maakindustrie en andere geïnteresseerden kwamen
bijeen op de Brainport Industries Campus te Eindhoven.
Diverse sprekers hebben inzicht en inspiratie gedeeld over hoe data als belangrijke bron kan
bijdragen aan verbetering, versnelling en vernieuwingen. Wil je ervaren hoe de dag is
geweest? Of wil je de presentaties bekijken? Deze kan je hieronder downloaden.

Video’s Jaarevenement
•
•

Korte impressie video
Video met korte interviews

Presentaties Jaarevenement
De volgende presentaties kunt u via SlideShare downloaden:
• Wat moet ik met al die kleine orders?
• Data voor slimme systemen
• Cloud oplossingen voor het MKB
• Linked Data toepassingen in Smart Industry bevat 3 presentaties van:
Pieter van Everdingen, Erik Kentie en Rutger van der Male
• Data als inzet voor versterking concurrentiepositie
• Fabriek van de toekomst
• Algemene DVC-SI presentatie

Uitgelicht
Het verzamelen van data voor efficiëntie in de
logistiek en voor predictive maintenance doeleinden
kon tijdens ons eerste Jaarevenement op veel
interesse rekenen.
Michael Vermeer, CEO Robomotive, partner in het
Fieldlab Robotics, ging op 17 oktober de discussie
aan met de deelnemers van zijn break-out sessie.

Evenementen kalender
Ontmoet het DVC-SI
- 28 november : DVC-SI is met een informatiestand aanwezig op twee evenementen
namelijk het Technology Update XL event* en het MBD Solutions Event
-

2 december

: Workshop Data Driven Business
Georganiseerd door JADS
Locatie: Brainport Industries Campus Eindhoven

-

17 januari

: Workshop Data delen en Cyber Security
Door DVC-SI i.s.m. Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport
Brainport Industries Campus te Eindhoven

-

13 februari

: Workshop ‘Artificial Intelligence’ (AI) – save the date
Mede georganiseerd door onze partner FME
Locatie: Brainport Industries Campus te Eindhoven
(meer informatie volgt binnenkort)

* Hierover doen we graag verslag in de volgende nieuwsbrief.

DVC-Café
Terugblik eerste DVC-Café bij JADS

Vrijdagavond 1 november 2019 heeft het 1e Data Value Center - Café
plaatsgevonden bij
Jheronimus Academy of Data Science voor meer dan 80 geïnteresseerden.
Het was een mooie gelegenheid om te netwerken en ideeën uit te wisselen over
de inzet van data voor het creëren van meerWaarde voor de High Tech en
Maakindustrie.

Wilt u het eerstvolgende DVC-Café bijwonen?
Noteer dan 13 februari alvast in de agenda. Deze borrel vindt plaats aansluitend op de Workshop

‘Artificial Intelligence’ (AI), dat mede door onze partner FME op de Brainport Industries
Campus in Eindhoven wordt georganiseerd. Meer informatie volgt.

Hoe data-volwassen is uw onderneming?
Wilt u als MKB in de Smart Industry sector weten hoe uw organisatie op het gebied van datavolwassenheid zich verhoudt tot andere ondernemingen?
Doe de Scan van DVC-SI partner JADS. En ontdek!
Wilt u aan de slag met data, maar nog geen idee hoe te beginnen?
Dan is de Data Driven Business workshop wellicht interessant!
Data Driven Business Workshops voor high tech MKB bedrijven
Tijdens de interactieve workshop, verzorgd door DVC-SI-partner JADS werken we in 4
stappen toe naar een concrete eerste stap op het gebied van Data Science voor uw bedrijf!
Zo helpen we ondernemers met ambitie op weg richting een data-driven organisatie.
Na afloop van de workshop heeft u een duidelijk beeld van de mogelijkheden en de
tekortkomingen van de beschikbare data van uw onderneming.
Inschrijving via de website van DVC-SI partner JADS.

Voucher
voor uw eerste stap naar MeerWaarde met Data
De DVC-SI voucher geeft u kosteloos recht op:
• Stap 1: Data Maturity scan
Krijg meer inzicht in de data maturity van uw onderneming.
inclusief waardevolle benchmark met andere bedrijven

•

•

Stap 2: Intake gesprek
Op basis van de uitkomsten van Stap 1 krijgt u inzicht in uw situatie, uitdagingen en
vervolgstappen
Stap 3: Expert meeting
Samen met u gaan we dieper in op de vervolgstappen van Stap 2, met als doel
praktische conclusies en aanbevelingen

Heeft u interesse in deze voucher?
Stuur dan een e-mail naar datavaluecenter@smartindustry.nl. Wij nemen contact met u op
om de aanpak en de voorwaarden te bespreken.

Nieuws & updates
Nieuwsbrief
Wilt u de volgende nieuwsbrief direct vanuit het Data Value Center – Smart Industry
ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor rechtstreeks inschrijven.
DVC-SI in het nieuws
• Brabant Business Magazine (pagina 48)
• Emerce: Dataexpertise centrum Maakbedrijven
• Innovation Origin: Veilig experimenteren met data
• Metaalnieuws: Data expertise centrum van start
Updates Volg LinkedIn company page: www.linkedin.com/company/dvc-si #dvcsi

Over het Data Value Center – Smart Industry
Ondernemingen helpen meerwaarde te creëren en concurrerender te worden met data, dat
is het doel van het Data Value Center - Smart Industry (DVC-SI).
Wij ondersteunen ondernemers, beslissers en professionals met het optimaal inzetten van
data: voor het optimaliseren van processen, de ontwikkeling van nieuwe diensten en
verdienmodellen, en het versterken van de daarvoor benodigde kennis en competenties.
Met onze onafhankelijke en laagdrempelige aanpak helpen we de Nederlandse
maakindustrie in te spelen op de zich snel ontwikkelende data-economie en zo hun
concurrentiepositie te versterken. Dat doen we door het bundelen en toegankelijk maken
van kennis, kunde en samenwerkingsinitiatieven.
Het DVC-SI is een gezamenlijk initiatief van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Brainport
Development, Brainport Industries, FME, JADS, Koninklijke Metaalunie, Midpoint Brabant,
REWIN, SURF en TNO, en wordt ondersteund door Provincie Noord-Brabant en het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

www.smartindustry.nl.dvc
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