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Presentatie: "Uniface 10 migratie ervaringen" door Henk van der Veer van Uniface BV. 

Sinds de release van Uniface 10.2.01 in September 2016 heeft het Uniface Lab de migratie naar Uniface 10 

getest met meer dan 25 real life klanten applicaties. Wat kan de klant verwachten van de migratie? Wat 

heeft het Lab geleerd? Wat hebben de klanten geleerd? Welke verbeteringen zitten er in de migratietools 

van Uniface 10.3?

Presentatie: "Bouwen van een Responsive Web Applicatie met Uniface" door Jaap Polman van Amyyon.

In deze presentatie behandelt Jaap het bouwen van een responsive web site voor verschillende devices met 

Uniface DSPs. Naast een uitleg van de gebruikte architectuur en open source libraries vertelt Jaap ook over 

de Do's en don'ts en toont de werkende Amyyon applicatie. 

Einde

Borrel 

Sluiting door dagvoorzitter Ton Blankers

Presentatie "Uniface and Cloudtechnology" door Mike Taylor van Uniface.

Koffiepauze 

Rondleiding door de brouwerij

Presentatie: "Wat is er nieuw in Uniface 10.3" door Henk van der Veer van Uniface BV.  

Met de aanstaande release 10.3, wordt Uniface 10 weer een stuk rijker in functionaliteit. De definitieve 

versie van de repository, een ingebedde Graphical Form Painter,  SQL script generatie en meer passeren de 

revue in een korte demo. 

Presentatie: Duurzaam Verbinden “We Make IT Work” door Baukje Vetter-Siebrecht van de Hogeschool 

van Amsterdam. 

Onder invloed van digitalisering is de arbeidsmarkt de afgelopen jaren sterk veranderd. De vraag naar 

specifieke digitale vaardigheden groeit sneller dan het huidige aanbod bij kan houden. Tegelijkertijd 

werken veel afgestudeerde hbo’ers niet op een niveau of in een richting die past bij hun opleiding. Het 

Make IT Work programma van de HvA, lost deze mismatch op door een omscholingsprogramma van 11 

maanden aan te bieden op diverse gespecialiseerde IT Functies binnen de Software Engineering, Cyber 

Security of Business Analytics.

Lunch

Koffiepauze 

Presentatie: "UZA ICT Landschap en ontwikkelingen" door Guy Lodewijks van UZA.

Presentatie: “Verhindert legacy modernisering ?' door Peter Cammaer van UZA. 

Upgrade naar Uniface 10 en doorgaan met versie 6 stijl ? Resultaat van de zoektocht naar een oplossing 

om een legacy omgeving te moderniseren en moderne leane programmeerstijl te introduceren zonder 

groot en ambitieus vervangingsproject.

Potpourripresentatie 2: "Uniface en UTF8" door Arjen van Vliet van Uniface. 

In deze presentatie kijken we onder andere naar het converteren van de database naar Unicode en hoe de 

verschillende database connectors van Uniface dit ondersteunen

Potpourripresentatie 1: "En dan is er...UNIFACE.JS" door Dino Seelig van TCCO. 

We gaan aan de hand van een eenvoudige DSP laten zien dat je met een willekeurig repsonsive web frame-

work gemakkelijk gebruik kan maken van de kracht van UNIFACE. Geen gezeur meer met MVC patronen,  

geen hobby bobby geneuzel met PHP, PERL, PYTHON. Kortom de verademing voor de scripters die 

Javascript kunnen dromen.

Opening door dagvoorzitter Ton Blankers

Ontvangst met koffie
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