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PTC/USER BENELUX EVENT 2009
Het volgende PTC/USER Benelux Event vind plaats op woensdag 22
april 2009 te Eindhoven
We hebben ons event een aantal maanden verplaatst, naar het voorjaar van 2009. We
hopen in een bloeiend voorjaar een nog positiever event neer te kunnen zetten en
meer bezoekers te krijgen.

Op dit event komen meerdere managers van PTC presentaties houden.

Michael Campbell (Sr. Vice President, Product Management for Desktop
Products, PTC) doet een PTC Corporate and Product update en een
presentatie over Pro/ENGINEER WF5 and beyond.
Jay Muelhoefer (Vice President, Channel Business Development, PTC)
zal de nieuwste Windchill oplossing ProductPoint komen introduceren.
Mark Walker (de nieuwe Product Manager voor Mathcad (voorheen PM
2D en 3D Drawings) van PTC) zal je een Update over Mathcad geven en
een presentatie over de vernieuwde drawing interface van Pro/E Wildfire 5.0.
Oliver Droop (Director Channel Services CER, PTC) zal een presentatie
houden over de Migrator van PTC en behandeld migratie trajecten van
Intralink 3.x naar Intralink/PDM-Link 9.x.
Veronique Leysen (PTC Benelux) geeft een korte update over de activiteiten
van PTC in de Benelux.

Zoals gewoonlijk zal er veel aandacht zijn voor kennisoverdracht door middel van
Workshops en zullen er vele Exposanten aanwezig zijn. 

Nieuw dit jaar in Eindhoven is de mogelijkheid tot het volgen van HandsOn
Workshops. 

En ook dit jaar staat hij natuurlijk voor een deel in het teken van de PTC/AWARD. 

Het belooft weer een zeer interessante dag te worden. 

De locatie is vertrouwd: TUE te Eindhoven. 

Moeite om van uw baas één dag vrij te krijgen of dreigt de financiele bijdrage een
drempel te zijn? Gebruik deze brief met duidelijk motivatie waarom uw baas u naar het
PTC/USER Benelux Event zou moeten sturen: Brief aan uw leidinggevende (Word)
of (PDF). 
Gebruik bovendien het positieve verslag in het blad CAD Magazine van ons
voorgaande event. 
Voor alle bedrijven die nu met Werktijdverkorting te maken hebben is het vooral
interessant om hun werknemers in het kader van training en opleidingen naar dit
event te sturen. 

Het PTC/USER Benelux Event
wordt mede mogelijk gemaakt door:
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