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Microsoft Inspire 2017 DAY 3 & 4
Tuesdayevening
Samen met 2 Microsoft partners zijn we op  
dinsdagavond in de wijk Georgetown gaan eten bij 
een typisch Amerikaans restaurant….. veel,  
efficiënt en overdreven aardig :-). Tijdens het diner 
hebben we aardig wat informatie kunnen  
uitwisselen over bijvoorbeeld klantbediening, in-
terne processen en ondersteunende software zoals 
Kaseya. Erg leuk en leerzaam om te horen hoe 
gelijkwaardige bedrijven zoals ITSN het doen.

Wednesdaymorning...
De woensdagochtend stond in het teken van de 
laatste Keynotes. De sessie begon met een  
prachtige film van Planet Earth; ondersteund 
wederom door het DC Youth Symphony Orchestra, 
ook hier wel weer een kippenvel momentje.  
Of kwam dat door de kou? In het stadion waar de 
Keynotes en de dagelijkse sessies worden
gegeven is het freezing……. terwijl het buiten
 meer dan 35 graden is. 
Als ik thuis ben 
zal ik wel een 
verkoudheid 
hebben 
opgelopen.

New approach Microsoft
Brad Smit (Chief Security Officer van Microsoft) en 
Ian Bremmer (American Political Scientist)  
zorgen ervoor dat we op ons puntje van de stoel  
zaten. Uitspraken als the Digital Geneva Conven-
tion of de globalisering die niet meer de  
globalisering is omdat bijvoorbeeld de US zijn eigen 
koers gaat varen: Globalization vs Americanization. 
Wat betekend GDPR voor de wereld, ook al is 
het een wetgeving vanuit Europa maar het raakt 
natuurlijk de hele wereld….. mei 2018 is het zover: 
So be ready.

Na 14 jaar gaat Microsoft haar werkwijze richting 
haar partners veranderen, zowel in de Keynote als 
in de Nederlandse Business Update van donderdag 
werd dit aangekondigd.
Microsoft gaat toegevoegde waarde bieden in 
de waarde propositie van ITSN; samen  
optrekken om diensten en klanten te  
onboarden om uiteindelijk meer usage te  
doen in CSP en op Azure.

met Verônica Labad

https://partner.microsoft.com/en-us/assets/2017/07/13/12/59/734479
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The afternoon
De middag wederom 
sessies bezocht op en nabij 
de Commons, het grote 
beursplein van circa 
6 voetbalvelden groot. 
Sessies die te maken  
hebben met partner  
programma’s maar daar-
naast concrete sessies 
die gaan over security 
vanuit Microsoft en 
wat betekent GDPR nu 
voor ons. Ook heb ik veel 
goede en leuke adviezen  
meegenomen uit een  
sessie genaamd 50  
marketing tips in 50  
minutes; kijken of ik Marlon 
kan imponeren ;).

Wednesdayevening...
In de avond was de Partner Celebration aan de 
beurt. Alle partners waren uitgenodigd om naar 
National Park te komen, het baseball stadion waar 
de Washington Nationals homebase hebben.
Kosten noch moeite gespaard om 17.000  
enthousiaste Microsoft Partners te amuseren.  
De artieste van de avond, Carry Underwood, klonk 
ons helaas niet bekend in de oren. Zij is meerdere 
jaren een mega idool in de States, in 2005 the 
American Idol gewonnen. Al moet ik zeggen dat 
haar ‘Perfomance’ er wel mocht zijn.

Last day Inspire
De donderdagochtend vond de gebruikelijke  
Nederlandse Business Update plaats.  
Directeur Microsoft Nederland Ernst-Jan Stigter neemt 
ons mee in de digitale transformatie, het begin van 
het einde. Ontwikkelingen gaan zo snel maar je moet 
bijblijven, uiteindelijk liggen daar de uitdagingen en de 
kansen.

Afgelopen dagen waren zeer inspirerend, leerzaam en 
leuk. Genoeg stof om over na te denken en mee aan de 
slag te gaan.

In september zal ITSN tevens aanwezig zijn bij Ignite, 
zeg maar de technische variant van Inspire. Andrew en 
Emile gaan namens ITSN informatie vergaren waardoor 
wij ook bij kunnen blijven in de digitale transformatie. 
Na Ignite volgt er een algemene wrap-up waar we 
iedereen tzt voor zullen uitnodigen.

Rest mij nog iedereen een hele fijne vakantie te wensen.


