SAI MAAKT KENNIS
Vanuit SAI maken we graag kennis met u en uw
bedrijf. In alle betekenissen van het woord, want
reeds sinds 1967 zorgt onze organisatie
letterlijk voor het maken en verrijken van ITkennis in België en Nederland. Dit doen we via
het aanbieden van grondig geselecteerde
workshops, avondconferenties en webinars,
zodat u als informatie-deskundige op de hoogte
blijft van de laatste trends en evoluties in het
domein.

“

SAI helpt om objectieve, betrouwbare
en bruikbare inzichten te verwerven in
recente technologieën en IT-concepten,
telkens met de nodige kritische
kanttekeningen

IN CIJFERS
✓ SAI werd opgericht in 1967 en begeleidt
haar leden al meer dan 50 jaar doorheen
een steeds-wijzigend IT-landschap
✓ SAI telt meer dan 1000 leden in een breed
aantal sectoren: ICT-consultancy en softwareontwikkeling, logistiek, energie, media,
financiële instellingen en de overheid
✓ Ieder jaar organiseert SAI gemiddeld 50
events, waaronder avondconferenties,
workshops, en webinars

Het Studiecentrum voor Automatische
Informatieverwerking (SAI vzw) is een
ledenvereniging zonder winstoogmerk die
zich richt naar informatici en naar
informatie-deskundigen.
Voor
deze
doelgroep organiseert de vereniging
activiteiten, zoals avondconferenties,
workshops en webinars. SAI is hét
platform in Vlaanderen en Brussel voor alle
ICT-professionals.

DE VOORDELEN
Lid worden van SAI kan als gewoon lid of als
bedrijfslid.
Alle leden krijgen gratis toegang tot alle avondconferenties en webinars, en genieten van een
voordelig ledentarief voor workshops.
Bij bedrijfsleden gelden deze voorwaarden voor
alle werknemers van uw bedrijf.
Naast toegang tot
gemiddeld 50 events
per jaar ontvangen SAI
leden ook een digitaal
SAI kwartaaltijdschrift
(“SAI Update”).
Dit professioneel magazine is een niet te
missen gids voor informatici, IT-deskundigen, en beslissingsmakers.

LID WORDEN?

CONTACTEER ONS

Bezoek www.sai.be voor meer
informatie

Stuur een mail naar
communicatie@sai.be

“

De SAI events bieden niet alleen een platform om up to
date te blijven met de laatste ontwikkelingen in het
domein, maar zijn ook altijd een ideaal moment om te
netwerken en nieuwe ervaringen op te doen!
ONZE ONDERWERPEN
Benieuwd naar de onderwerpen die SAI aan bod
laat komen? Hieronder kan u een selectie
terugvinden van onze events uit het afgelopen
jaar.

✓ Quantum Computing
✓ Cloud Native Architecturen
✓ Hybrid Cloud
✓ Supply Chain Digitalization
✓ De valkuilen van AI
✓ Trends in Databases en Datawarehousing
✓ Kubernetes
✓ The Data Science Factory

✓ Datavirtualisatie
✓ Security Compliance Management
✓ Machine Learning Essentials
✓ DevOps en Docker
✓ Microservices
✓ Event-driven Architecture
✓ API Management
✓ GDPR en Privacy
✓ Decision en Process Modelling
Bezoek www.sai.be
voor een overzicht
van al onze voorbije
events

