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René & Koen bloggen...
Microsoft Inspire 2018 DAY 4

Dé spreker van de dag, mr. Satya Nadella 
Superlatieven schieten te kort om dit evenement 
te beschrijven. Wat een happening! Zie ook onze 
foto’s van de poolparty in Hard Rock hotel.

Onze vierde en alweer laatste dag op Inspire 2018. 
Met dé spreker van de dag, mr. Satya Nadella 
himself!  Satya’s verhaal sluit aan bij wat hij in zijn 
boek ‘Hit Refresh’ beschrijft. Hij benoemt daarin de 
growth mindset. Oude denkpatronen en kaders  
loslaten. Met en vooral voor eindklanten  
oplossingen ontwikkelen die écht waarde voor hen 
hebben. De CEO van Microsoft wisselde zijn  
verhaal af met een aantal video’s en demo’s.  
Zo stond hij achter een desk een demonstratie met 
verschillende devices te geven en zijn eigen  
dagelijks gebruik van Office 365 te demonstreren. 
Het thema ethiek loopt als een rode draad door 
de sessies. Microsoft onderstreept dat zij een 
leidende rol spelen op oa. het gebied van digital 
ethics. Privacy staat op nummer één.

Use Cases van de Hololens
De ongekende toepassingen die vandaag met de 
Hololens mogelijk zijn werden getoond. De Use 
Case van een service organisatie: Field Engineers 
ter plaatse kunnen bijvoorbeeld met behulp van de 
Hololens à la minute remote hulp van collega  
specialisten inschakelen. Via de Hololens wordt 
een Skypesessie met een beschikbare collega op-
gezet die over de benodigde expertise beschikt. Er 
wordt automatisch een service ticket geregistreerd 
en vervolgens kan de Engineer onsite de college 
door zijn ogen laten meekijken. Dit beeld wordt ver-
rijkt met relevante informatie. En met handgebaren 
kunnen er bijvoorbeeld lijnen worden getekend om 
een bepaald gebied in het werkelijke beeld te mark-
eren. Share desktop 2.0?!

Bruno Mars
Wat nog meer? Te veel om op te noemen. AI en IoT 
gaat onze wereld serieus binnentreden. Dit gaan 
we terugzien in Office 365 maar denk ook aan het 
gebruik van (chat)bots, Cortana enz. 

 Vanavond wordt het event feestelijk afgesloten op 
de Las Vegas Motor Speedway met een optreden 
van Bruno Mars. We’re looking forward!

Viva Las Vegas

René Willemsen

Koen van Valderen


