Weekonnect Special 2018

Bekijk deze mail in uw browser

Weekonnect 2018
De Weekonnect is hèt event voor iedereen die staat voor de uitdaging van
veilig en betrouwbaar gegevens uitwisselen, onder andere in de zorg. In
diverse sessies gaan we samen aan de slag met inspirerende workshops,
lezingen van (internationale) sprekers en kennissessies. Zo krijgt u inzicht in de
laatste ontwikkelingen, best practices en handvatten om direct mee te starten.
ECP heeft voor deze weekonnect relevante partijen uit diverse sectoren bij
elkaar gebracht en is daarnaast verantwoordelijk voor de organisatie en
coördinatie van het event. We bieden u graag de kans om hierbij aanwezig te
zijn.
Aanmelden

IHE Europe Connectathon

Tijdens de Weekonnect vindt ook de IHE (Integrating the Healthcare
Enterprise) Europe Connectathon plaats. Een week lang testen 300
programmeurs van leveranciers en zorginstellingen live de toepasbaarheid van
IHE integratieprofielen. Bezoekers van de Weekonnect kunnen met een tour
over de testvloer kennismaken met de methode van de Connectathon en de
werkwijze van IHE.
Lees meer

Internationaal loopt Nederland voorop in digitalisering in de zorg en uitwisseling van
zorginformatie. Weekonnect is een mooie gelegenheid om met elkaar te vieren waar
we goed in zijn, maar ook de knelpunten en mogelijke oplossingen met elkaar te
bespreken. In zorg, maar zeker ook in andere sectoren.

Dinsdag 17 april

Digitale identiteit in
Nederland en Europa

Hoe wordt hardware en
software veilig?

Tijdens deze sessie wordt ingegaan
op de snelle ontwikkelingen rond
Digitale Identiteit. Na dit uur kunt u
de ontwikkelingen rond digitale
identiteit duiden en beter uw koers
bepalen.

Het kabinet werkt aan een overzicht
van instrumenten die effectief
moeten gaan bijdragen aan de
veiligheid van hard- en software en
veilige Internet of Things apparaten.

Lees meer

Lees meer

Donderdag 19 april

Trust in complexe online
netwerken
Wat is nodig voor vertrouwen in
complexe online netwerken? Voor de

Eenheid van Taal in de
zorg, ruimtelijke ordening
en maakindustrie
In deze serie van drie sessies

technische en juridische
voorwaarden is een integrale aanpak

belichten we van drie
toonaangevende initiatieven de

cruciaal. Verschillende publieke en
private initiatieven waaronder Zeker

stand van zaken, de perspectieven
en wat er voor nodig is om informatie

Online en Euro-Cas delen hun
aanpak.

uit verschillende kanalen bij elkaar te
brengen.

Lees meer

Lees meer

Veilige mail

Escape room

Verzenders van e-mail hebben zich
in de e-mailcoalitie verenigd om nep-

Test uw kennis over
informatiebeveiliging en doe mee

en oplichtingsmails te verminderen.
Als we dezelfde (open)
mailstandaarden gaan gebruiken,

aan de Escape Room van VECOZO!
Met een kleine groep deelnemers
(max 6 personen) voert u allerlei

vermindert dat het aantal nepmails
aanzienlijk.

opdrachten uit om die verlossende
sleutel te krijgen.

Lees meer

Lees meer

Meld u hier aan voor de Weekonnect 2018

update mijn gegevens | uitschrijven

