
UPDATE UW PROFIEL EN SCHRIJF IN VOOR DE 
COLDFUSION INSIDER WORkSHOP GRATIS

Creëer snel en gemakkelijk betere internettoepassingen!

ColdFusion Insider Workshop

Adobe® ColdFusion® 8 software lost de dagelijkse uitdagingen van internettoepassingsontwikke-
ling op, waardoor u in staat bent zeer productief te zijn terwijl u aantrekkelijke online-toepassingen 
creëert en aflevert. En omdat het in elke IT-omgeving past, kunt u ColdFusion 8 voor alles gebruiken, 
van kleine afdelingstoepassingen tot hoog schaalbare, betrouwbare implementaties van uw belang-
rijkste zakelijke toepassingen.  

Adobe en geselecteerde partners bieden inzicht uit eerste hand omtrent het efficiënt gebruik van 
Coldfusion om inspirerende rich-internet-toepassingen samen te stellen, de productiviteit te verho-
gen en de HTML-grenzen te verleggen.  

Wij nodigen u uit deze workshop kostenloos bij te wonen (normaal 399 Euro). Update uw profiel 
door de bijgevoegde PDF in te vullen en wij doen u een voucher toekomen (geen restitutie) voor uw 
gratis registratie.  

Wij hopen u snel te mogen begroeten,

Claude Englebert
Adobe Systems | EMEA ColdFusion Product Specialist

20 januari, 2009 
kantoor Adobe keulen 
In samenwerking  
met onze partner 
Herrlich & Ramuschkat

22 Januari, 2009 
kantoor Adobe Amsterdam 
Met onze partner 
Prisma IT

27 Januari, 2009 
kantoor Adobe Brussels  
(in het Nederlands) 
Met onze partner 
Distrilogie

28 Januari, 2009 
kantoor Adobe Brussels 
(in het Frans) 
Met onze partner 
Distrilogie

3 Februari, 2009 
kantoor Adobe Paris 
Met onze partner 
Distrilogie

5 Februari, 2009 
kantoor Adobe London 
Met onze partners 
Fuzzy Orange, Monochrome



 Ja, ik neem deel aan de Insider Workshop in:  

 keulen Amsterdam Brussel (nl) Brussel (fr) Parijs London

 Achternaam:   

 Voornaam:   

 Functie:   

 Bedrijf:   

 Adres:   

 Postcode, plaats:   

 Telefoon:   

 Fax:   

 E-mail:   

  Gebruik voor elke deelnemer een  
apart deelnameformulier.

Adobe and the Adobe logo are registered trademarks of Adobe, Adobe Systems Incorporated in the United States, and/or company subsidiaries in other countries. 

All other trademarks are property of their respective owners. © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

AGENDA, AMSTERDAM, 22/01/09

09:00 – 10:00 Registratie en koffie

10:00 – 10:15 Welkomstwoord door Claude Englebert, Coldfusion Product Specialist

10:15 – 11:00 Wat is er zo nieuw aan ColdFusion 8 – Uw leven werd zojuist gemakkelijker
In deze workshop onderzoeken we de meest feature-rijke versie ooit van ColdFusion en leren wij hoe ColdFusion 8 
u vandaag de dag meer productief maakt met geïntegreerde ondersteuning voor native.NET objects, MS Exchange, 
PDF-documenten en -formulieren, Ajax en Flex, het opsporen van codes, serverbewaking en meer.

11:00 – 11:45 ColdFusion-Powered Rich Internet Applications –
Altijd een zakelijk plus
Leer de nieuwe voordelen van ColdFusion en Flex built-in integratie, advantaging ColdFusion developers met end-to-
end rich-internettoepassingsvaardigheden. Neem ColdFusion Components die u eerder voor traditionele HTML-toe-
passingen schreef en geef deze een andere inhoud om dynamisch gedreven RIA’s te creëeren – zonder uw bestaande 
code te hoeven wijzigen. Flex-integratie van ColdFusion 8 levert een verbeterd gegevensrendement, een flexibelere 
gegevensuitwisseling, uitbreidingen op Flex Builder en meer.

11:45 – 12:15 koffiepauze

12:15 –12:45 Beyond HTML: Gebruik van Ajax, PDF en meer om aantrekkelijke toepassingen te creëeren met ColdFusion 8
De gebruikers van hedendaagse toepassingen verlangen meer dan slechts simpele HTML-webtoepassingen: zij wil-
len rich desktop-achtige toepassingsinterfaces, gepersonaliseerde multimedia-ervaringen, printable and portable 
content en meer. Deze 60 minuten durende sessie toont u hoe Adobe ColdFusion 8 deze en andere aantrekkelijke 
toepassingservaringen levert met features als Ajax-ondersteuning, het op verzoek genereren van multimediapresen-
taties en PDF- en formuliertoepassingen.

12:45 – 13:15 De ColdFusion 8 Server Monitor
Hoe kunt u bulletproof code fine-tune-toepassingen voor topprestaties schrijven en er vanuit gaan dat uw server aan 
de hoogste belastingeisen voldoet zonder uw gebruikers te laten wachten? U kunt de nieuwe  Performance Monitor 
in Adobe ColdFusion 8 gebruiken. Deze workshop introduceert de Server Monitor en toont u hoe u dit kunt inzetten 
om problemen te onderkennen en op te lossen in ColdFusion-toepassingen en hoe u kunt reageren op problemen 
die zich voor kunnen doen zodra een toepassing in productie is genomen en deze kunt vermijden.

13:15 – 13:30 Q & A

13:30 – 14:30 Lunch

Graag terugzenden aan Skady Roeder via de 
„verzenden“-knop of faxen naar +49 221 65076199

Via e-mail versturen Formulier afdrukken
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