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Bram Berden Blogt...
Microsoft Inspire 2017 DAY 1

Empower every person and organisation on the 
planet to achieve more!!
Vandaag 10 juli is dan het officiële gedeelte van 
Inspire (voormalige) World Partner Congres van 
Microsoft begonnen met de Keynote van Satya 
Nadella in het Verzion Center in Washington.  
Dit ijshockey stadion is de thuisbasis van de  
Washington Capitals, het plaatselijke  
ijshockey-team. Natururlijk begon Satya met de 
boodschap der boodschappen: Empower every 
person and organisation on the planet to achieve 
more!! Digital transformation continues…..

About sunday...
Gisteren, zondag, ging het onofficiële programma 
van start. Anders dan voorgaande jaren is er mid-
den een Washington een Holland House gecreëerd 
(denk daarbij aan het Holland Heineken huis tijdens 
de Olympics). Hier vinden ontmoetingen plaats 
tussen Nederlandse partners om te netwerken 
maar ook vooral om informatie uit te delen.  
Er zijn side-sessies georganiseerd door partners. 
Natuurlijk is er het happy hour waar de bitterbal-
len niet mogen ontbreken.  Ron Augustus, bekend 
van de opening van ons kantoor in de Innovatoren, 
deed het welkomstwoord en was erg trots dat er 
maar liefst 600 Nederlandse deelnemers waren die 
naar Washington DC zijn gekomen om het part-
ner-eco-systeem te ondersteunen en continu uit te 
bouwen. Deze dag hebben Hans, René en ik tevens 
gebruikt om de stad te verkennen…..very impres-
sive. ’s Avond hebben we met ons accountteam 
van Microsoft heerlijk getafeld, nogmaals Tom van 
Gelder, super bedankt hiervoor.
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What’s new...
Tijdens de Keynote werd Microsoft 365 groot 
bekendgemaakt, een combinatie van Office 365 – 
Windows 10 – Securtiy/EMS. In 2 smaken;  
Business en Enterprise; meer info volgt snel.  
Een ander hot topic is het nieuwe partner model, 
One Commercial Partner. Hiermee worden alle 
interne schotten binnen de Microsoft organisatie 
voor klanten en ons als partners weggehaald en is 
er daadwerkelijk sprake van één organisatie gericht 
op het ondersteunen van de partners om business 
te doen bij hun klanten. 

Tussen de middag hebben we de Commons  
bezocht. Een mega grote beursvloer binnen het 
gigantische convention center in het hart van 
Washington DC waar meerdere vendoren zoals 
Veeam, Techdata, Cisco, HP, Dell en vele anderen 
hun producten, diensten en add-on’s op Office365, 
Azure, Dynamics365, etc. ten toon spreiden. De 
Hololens is prominent aanwezig…..misschien iets 
voor ITSN ?

Greetings from a Trump-city

Bram Berden
Sales Manager

De middag sessies bestonden vooral uit Sales- 
Marketing, Security, Citrix samenwerking met  
Azure, Dynamics365 en nog vele anderen.

Einde van de middag nog een panelgesprek gehad 
over Managed Services in 2020….boeiend om met 
partners hierover te sparren. Alle managed  
services partners worstelen en zoeken hetzelfde; 
ultiem gebruikersgeluk. 
We will keep you informed!!

https://blogs.office.com/en-us/2017/07/10/introducing-microsoft-365/?utm_source=Direct
https://blogs.office.com/en-us/2017/07/10/introducing-microsoft-365/?utm_source=Direct
https://blogs.partner.microsoft.com/mpn/one-commercial-partner-putting-partners-first/

