(10u30 – 11u00)

SESSIE 1

(11u05 – 11u35)

SESSIE 2

(14u00 – 14u30)

SESSIE 3

(14u35 – 15u05)

SESSIE 4

HPE Aruba – Dynamische security voor wired en
wireless netwerken

Microsoft – Meerwaardes van Sharepoint als
Information Management Platform

Het Microsoft 365 platform heeft een ware omwenteling veroorzaakt in het IT
landschap. Politiemensen kunnen veel makkelijker tijd- en plaats onafhankelijk
werken. Dat heeft ook zijn weerslag op de toestellen die gebruikt worden. De
klassieke desktop wordt steeds vaker vervangen door een laptop.
HP neemt u mee door hun portfolio en helpt u het juiste toestel te
identificeren. We kijken ook even kort naar de meerwaarde van Autopilot voor
snelle en gestandaardiseerde roll-outs.

Steeds meer toestellen worden op het netwerk van een politiezone
verbonden. Dit zowel bedraad als draadloos. In deze sessie vertellen we u
graag hoe Aruba ClearPass kan zorgen voor een dynamisch netwerk dat de
veiligheid van het draadloze en bedrade netwerk garandeert!

Onze Microsoft 365 goeroe, Lieven Dufour, neemt u mee in een 'Modern
Work' traject en toont u hoe 'klassieke' oplossingen, in het bijzonder de old
school fileserver, gemigreerd kunnen worden naar SharePoint, Teams,
OneDrive… en welke meerwaardes u hiermee kunt creëren op vlak van
samenwerking én informatieveiligheid! In deze sessie belichten we ook even
het belang van Change Management en User Adoption

Spreker: HP – Kirsten Asselman

Spreker: HPE Aruba – Ken Van Campenhout

Spreker: Lieven Dufour

HPE - Storage

SonicWall – De Firewall als onontbeerlijk sluitstuk van
uw netwerk

Microsoft – De Power in PowerApps

HP – Een performante werkplek voor elke medewerker

Geert Kuijken van HPE neemt ons mee doorheen het storage portfolio van
HPE. We houden een quick recap rond MSA, Nimble, Simplivity en
(disaggregated) hyperconverged oplossingen. Onze eigen storage specialist
Sam Cappelle getuigt vanuit enkel praktijkcases over de winst en efficiëntie die
enkele zones behaald hebben door hun oude MSA te vervangen.

Een firewall blijft onontbeerlijk om uw netwerk van de buitenwereld af te
schermen. Een correcte configuratie, monitoring en opvolging is bijzonder
belangrijk om op beide oren te kunnen slapen.

Sprekers: HPE - Geert Kuijken | Lowie Schaubroeck & Sam Cappelle

Spreker: SonicWall - René Bos

Sprekers: Microsoft - Jonathan D’haene | Lieven Dufour & Loes Vervaele

Citrix – Workplace Shift

Security – Get the Basics right

PRTG – Meten is Weten

Het Microsoft 365 platform heeft de voorbije jaren al goed ingang gevonden
bij de Lokale Politiezones. Het biedt heel wat mogelijkheden om de 'digitale
werkplek' anders te organiseren. Onze zaakvoerder Lowie en onze Senior
Product Specialist gaan samen in dialoog en blikken verder vooruit hoe deze
nieuwe mogelijkheden passen binnen Admin.ISLP, Mobile Office, …

In deze sessie licht onze Security Specialist, Matthias, de basisprincipes toe
van een uitgekiend Security beleid. Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat de
basics op de goede manier aangepakt zijn. Pas dan kan gekeken worden naar
meer geavanceerde oplossingen!

Sprekers: Citrix - Quentin Volkaert | Lowie Schaubroeck & Johan
Debrabandere

We vertellen u graag hoe u PRTG kunt inzetten voor het uitbouwen van een
NOC (Network Operation Center). Wie droomt er niet van een overzichtelijke
console die de status weergeeft van uw IT & netwerkinfrastructuur: servers,
storage, networking, camera's, straalverbindingen, essentiële processen….
Het kan allemaal met PRTG. We verduidelijken u graag de nieuwe
mogelijkheden en tonen hoe een collega Politiezone deze oplossing bijzonder
breed heeft ingezet.

Spreker: Matthias Neuville

Spreker: Paessler - Wilco Ravestein

Citrix – Single Identity

SentinelOne – EDR als Next-Level Endpoint Protection

Fire it up!

Een uniform identiteits- en toegangsbeleid is maximaal gebouwd rond een
single identity. Voor de politiezones is dat uiteraard het @police.belgium.eu
account. Johan Debrabandere vertelt u alles over het belang van Single
Identity, SAML, Azure Active Directory als IdP en toont u graag hoe we dit ook
kunnen toepassen voor Admin.ISLP!

In deze sessie vertellen we u graag uitgebreid wat de meerwaardes zijn van
een moderne Endpoint Detection & Response oplossing. We tonen u de
kracht van het platform in het beschermen van diverse endpoints, detecteren
van problemen en het faciliteren van een efficiënte rollback.

In deze sessie laten we 5 (nieuwe) partners van Lebon IT Services in 5 minuten
(en niet meer) hun oplossing aan u voorstellen.
• Phished.io - end-user awareness
• DSTNY - telecomprovider
• Symprex - emailhandtekenningen
• Veeam - immutable storage
• Mystery Vendor

Sprekers: Citrix - Tom De Backer | Johan Debrabandere

Sprekers: Matthias Neuville & Robin Catteeuw

René Bos neemt u in deze sessie mee doorheen het nieuwe 'Network Security
Manager' platform en toont u hoe NSM om uw Firewall platform vlot en
efficiënt te beheren.

Naast de collaboration tools die in de voorgaande sessie aangehaald en
toegelicht worden heeft Microsoft uiteraard ook heel sterke tools om
bepaalde data te visualiseren én om processen te gaan automatiseren.
We nemen jullie even mee in de wereld van PowerApps en de verschillende
mogelijkheden. We tonen jullie met enkele voorbeelden ook graag hoe dit
concreet operationele processen kan automatiseren.

