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Rapid Java Application Development (duur: 2 dagen)

Door gebruik te maken van het Oracle Application Development 

Framework (ADF) is het ook mogelijk om binnen een Java 

omgeving snel tot een verbluffend resultaat te komen en knappe 

applicaties te ontwikkelen, gebaseerd op Java EE technologie. ADF 

maakt gebruik van het Model View Controller (MVC) principe voor 

de ontwikkeling van de toepassingen. Tijdens deze workshop leren 

we hoe ADF op een eenvoudige manier met database objecten 

kan communiceren en hoe validaties kunnen ingebouwd worden. 

Uiteraard leren we jullie ook hoe deze webapplicaties kunnen 

ontwikkeld en getest worden.

Rapid Web Application Development (duur: 1 dag)

Een Rapid Application Development tool is een ontwikkelomgeving 

die het mogelijk maakt om snel tot een verbluffend resultaat te 

komen. Oracle Application Express (kortweg ApEx) is een Rapid 

Web Application Development tool, ingebakken in de Oracle 

Database. Tijdens deze workshop leren we deze RAD tool van 

binnen en van buiten kennen. Na de sessie hebben de studenten 

de nodige kennis om zelf een volledige webtoepassing te bouwen. 

Optioneel bieden wij ook de mogelijkheid aan om er een echte 

‘ApEx Challenge’ van te maken. De studenten worden dan in 

verschillende groepen onderverdeeld en moeten, a.d.h.v een 

opgelegde opgave, binnen een bepaalde tijdspanne tot het beste 

resultaat komen.

Business Intelligence (duur: 2 dagen)

Business Intelligence geeft de mogelijkheid om verschillende 

soorten gegevensbronnen te visualiseren naar de gebruikers toe, 

op een zo transparant mogelijke manier. Hiervoor wordt gebruik 

gemaakt van dashboards, rapportage, analyse, alerts, en heeft men 

ook de mogelijkheid om informatie te ontsluiten naar

verschillende bestandsformaten: word, pdf, xml,... BI geeft de 

mogelijkheid om heterogene gegevensbronnen te integreren in 

verschillende soorten omgevingen. Tijdens deze workshop leren 

we het gebruik en de mogelijkheden van BI kennen met behulp 

van de Oracle Business Intelligence Suite.

Workshops

Maar al te graag delen wij onze praktijkervaring en 
technologische kennis met de hogescholen aan de 
hand van presentaties en workshops. Hieronder 
vindt u een lijst met ons huidig aanbod. In samen-
spraak met de hogeschool kunnen wij zelfs een 
pakket op maat aanbieden, volledig kosteloos.

Stages

iadvise is steeds op zoek naar studenten 
die kennis willen maken met de 
professionele It wereld: gemotiveerde 
en getalenteerde mensen die staan 
te trappelen om de bedrijfswereld in 
te duiken, mensen die zich weten te 
onderscheiden door hun honger naar 
kennis en hun sociale vaardigheden.

Terwijl de studenten tijdens  hun stage proeven 

van het bedrijfsleven, is dit voor ons ook een 

unieke gelegenheid om kennis te maken met de 

bijna afgestudeerden. Het spreekt voor zich dat wij 

zorgen voor een aangepaste begeleiding om de 

stages in goede banen te leiden.

Eindwerken

Vaak worden stages en 
eindwerken gecombineerd, ook 
dit is mogelijk binnen iadvise, 
wij bieden onze kennis en 
infrastructuur aan de studenten 
aan, zodat zij hun opdracht 
tot een goed einde kunnen 
brengen. 



Mobile Development (duur: 1 dag)

Binnen iadvise maken we gebruik van verschillende mobiele 

ontwikkelingstools. We geven tijdens deze workshop afhankelijk 

van de wensen een inkijk in 1 of meerdere van de 3 door ons 

gebruikte mobiele technologieën. De Rapid Web Application 

tool ApEx is uitermate geschikt om op een snelle en eenvoudige 

manier mobiele webapplicaties te bouwen, deze  workshop 

maakt ook een duidelijk onderscheid tussen responsive  web 

design en mobile web development in ApEx. Het Rapid Java 

Application Development Framework ADF is een meta-driven Java 

framework waarmee je heel snel mobiele business applicaties 

kan ontwikkelen. Door middel van wizards,  drag-and-drop kan je 

mobiele applicaties ontwikkelen voor Android en iOS met offline 

mogelijkheden en device features zoals camera, gps, contacten 

en sms. Het derde framework is het open-source framework 

Tabris. Dit is  de eerste Java toolkit om veilige online native 

mobiele applicaties te ontwikkelen voor verschillende platformen. 

Tabris kan bovendien op elke JDBC-compliant database en JEE 

application server gebruikt worden. Dit alles wordt geïllustreerd 

door middel van creatieve en inspirerende voorbeelden.

Service Oriented Architecture (duur: 1 dag)

Service Oriented Architecture is een op standaarden gebaseerde 

architectuur/methodologie die herbruikbare, losstaande processen 

kan integreren. Tijdens deze workshop gaan we zowel door de 

theorie als de praktijk van SOA: welke tools kunnen we gebruiken, 

hoe maken we Web Services en BPEL (Business Process Execution 

Language) processen en wat is een Service Bus? We gaan ook 

dieper  in op enkele mogelijke webservice technologieën.

Rapid Application Development + Service Oriented Architecture 

(duur: 2 dagen)

Deze workshop  is een combinatie van de workshops ‘Rapid Web 

Application Development’ en ‘Service Oriented Architecture’ en 

toont dat beide perfect kunnen worden geïntegreerd.

Rich Client Platform Development (duur: 1 dag)

Tijdens de workshop wordt het principe en de werking van RCP 

uitgelegd (OSGI). Daarnaast zorgen de praktische oefeningen 

ervoor dat de studenten hun eerste ervaring opdoen met het 

bouwen van een RCP toepassing en het automatisch updaten 

ervan. Hiervoor maken we gebruik van het Java ontwikkel 

framework Eclipse. Eclipse is niet alleen één van de meest 

gebruikte Java IDE’s, maar is daarnaast ook een state-of-the-

art Rich Client Platform dat je kan gebruiken om Client-Server 

toepassingen te bouwen.

Data Warehousing (duur: 2 dagen)

Een data warehouse is een gegevensverzameling die data uit 

verschillende bronnen op elkaar afstemt, en deze dan groepeert 

per onderwerp. De gegevens worden gelinkt aan een bepaalde 

periode in de tijd en zullen niet meer wijzigen éénmaal ze in 

de data warehouse zijn geladen. Een data warehouse wordt 

gebruikt om deze gegevens snel beschikbaar te maken voor 

rapportage of om een analyse op uit te voeren van deze 

gegevens. Om deze gegevens bruikbaar te maken, moeten 

deze eerst grondig geanalyseerd worden. Daarna worden ze 

gebundeld, gesynchroniseerd en verwerkt (datamining). Tijdens 

deze workshop zullen we gebruik maken van een Oracle 

Datawarehouse.

Database en XMl (duur: 3 dagen)

Een database wordt gebruikt om allerhande soorten gegevens 

gestructureerd te bewaren met het oog op de raadpleging en het 

beheer van deze gegevens. eXtended Markup Language is een 

standaard die voor het web ontwikkeld is en die structuur geeft 

aan gegevens binnen een bestand. In deze workshop zien we XML 

en de Oracle Database samenvloeien in XMLDB. XMLDB geeft de 

mogelijkheid aan gebruikers om op XML gebaseerde informatie in 

de database te genereren, te bewaren en te manipuleren. Dit geeft 

je m.a.w. zowel de voordelen van een database als van XML. Voor 

deze workshop is een basiskennis van SQL vereist.



Business Mobile Development

Organisaties zien het aantal mobiele toestellen op de werkvloer 

toenemen. Ze maken steeds meer deel uit van ons dagelijks leven en 

zijn ook niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Daarom willen 

we studenten in enkele uurtjes tijd op de hoogte brengen van alle 

mogelijkheden binnen Mobile Business Development uit het iadvise 

aanbod. De presentatie behandelt enerzijds mobile development met 

Apex, ADF Mobile en Tabris, en anderzijds ook het belang van mobile 

UX. We zullen dit demonstreren met herkenbare en inspirerende cases 

uit de praktijk en deze ook ondersteunen met onze eigen ervaringen.

UX in Application Development

Meer en meer wordt er door firma’s en gebruikers gekeken naar de 

gebruiksvriendelijkheid van (web) toepassingen. Tijdens deze sessie 

laten we de “do’s” en “dont’s” zien voor het ontwerpen en ontwikkelen 

van toepassingen, en geven we een duidelijk beeld hoe je UX aanpakt 

in een project.Dit alles wordt geïllustreerd door middel van creatieve 

en inspirerende voorbeelden.

Sentiment Analysis op Big Data

Organisaties worden vandaag overspoeld door ‘big data’, afkomstig uit 

verschillende gestructureerde en ongestructureerde bronnen, zoals 

bv. berichten uit de social media. De traditionele BI-tools voldoen niet 

meer aan de toenemende behoefte in het verkrijgen van inzichten 

in deze informatie. Deze presentatie toont hoe Oracle Endeca, ook 

wel de nieuwe generatie BI genoemd, wel in staat is deze informatie 

real-time te ‘ontdekken’, patronen en structuren te herkennen en 

de resultaten onmiddellijk te visualiseren. Dankzij intelligente en 

sentimentele analyses, kunnen antwoorden razendsnel gevonden 

worden op mogelijke ‘adhoc’ vragen die bij de ‘business’ opkomen. 

Inleiding tot het bedrijfsleven

Het belang van soft skills en meer bepaald communicatie binnen 

bedrijven, wordt steeds belangrijker, zeker in de IT wereld. IT’ers zijn 

vaak de link tussen business en technologie, en moeten zodoende de 

wensen van de business vertalen naar een technologische oplossing. 

In deze presentatie geven wij aan op welke manier we binnen iadvise 

werken met onze consultants, en op welke manier we bij iadvise 

verwachten dat onze consultants communiceren naar ons en naar 

onze klanten toe. Op deze manier willen we duidelijk maken dat 

bedrijven niet alleen interesse hebben in de technische bagage van 

hun medewerkers, maar dat het belang van hun communicatieve 

capaciteiten minstens even belangrijk is.

Application Server (clustering, security,… )

Hoe implementeer je toepassingen op een application server of

webserver? Hoe beveilig je de application server en de toepassing?

Wat is clustering? Hoe gaat load balancing in zijn werk? Wat is

een application grid? Tijdens deze presentatie zien we hoe dit

allemaal in zijn werk gaat door gebruik te maken van de Oracle

Fusion Middleware stack (Oracle Weblogic Server, Identity &

Access Management).

Advanced Database (XMlDB, Advanced Queueing, 

Streams, Virtual Private Database, ...)

Deze presentatie toont enkele geavanceerde functies, tools en 

begrippen die we binnen de Oracle Database kunnen gebruiken en 

die de kracht van de database verhoogt.

Data Integration + Service Oriented Architecture

Oracle Data Integrator (kortweg ODI) is een ETL/ELT tool (Extract 

Transform en Load) en geeft de mogelijkheid om gegevens van 

verschillende bronnen te integreren op één of meerdere locaties. 

A.d.h.v. een User Interface kan dit op een overzichtelijke en 

transparante manier gebeuren. Via een case studie geven we aan hoe 

we ODI kunnen gebruiken binnen een SOA omgeving.

Database Security

Bedrijven besteden veel aandacht aan applicatieve beveiliging of

Firewall implementaties als first line-of-defence. Maar hoe zit het 

met de data zelf, wat zijn hier de mogelijkheden voor beveiliging? 

Hoe kan je je data op een veilige manier opslaan in de Oracle 

databases? Hoe kom je te weten wie welke data heeft geraadpleegd? 

Wie heeft er allemaal toegang tot gevoelige data en hoe regel je de 

toegangscontrole op data niveau? Gebruik makende van de Oracle 

Database Security componenten, geven we een overzicht van enkele 

beveiligingsmogelijkheden.

Data Quality

Data is één van de belangrijkste ‘assets’ van een onderneming. Heel 

vaak blijkt de data niet het gewenste kwaliteitsniveau te hebben. Ieder 

bedrijf kampt met databankgegevens die sterk vervuild zijn. En dat 

wordt er niet beter op nu data ook via Twitter, Facebook en LinkedIn 

de bedrijven binnenstroomt. Aan de  hand van deze presentatie geven 

we jullie mee hoe we deze problemen kunnen oplossen en welke 

methodologieën en tools we hiervoor gebruiken. Goede data wordt 

niet voor niets the ‘New oil of the future’ genoemd.

Presentaties

Presentaties nemen ongeveer 1 à 2 uur in beslag. Er 
wordt een voorstelling gegeven van een technologie of 
methodologie. Hierbij worden uitgewerkte voorbeelden 
getoond van de mogelijkheden van deze producten en/of 
oplossingen. De keuze-onderwerpen zijn identiek aan deze 
van de workshops. Bijkomende keuze-onderwerpen zijn:
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