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 Nieuwe website: www.catchplus.nl
Onze nieuwe, uitgebreide website is te bezoeken op: www.catchplus.nl
Wij horen graag wat je ervan vindt. Stuur je reactie naar jvytopil@beeldengeluid.nl.
 CATCHPlus: Business model ontwikkeling, op ICTDelta, 18 maart 2010
ICTDelta is een jaarlijkse bijeenkomst, waarop de top van de Nederlandse ICT-wetenschappers bij
elkaar komt. Zij geven presentaties en demo’s rond de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.
Daarnaast is het event steeds meer een platform voor ICT-bedrijven en andere organisaties.
CATCHPlus zal in samenwerking met Kennisland een sessie verzorgen in het thema “Hollands Glorie”
over de ontwikkeling van business modellen.
Bezoekers van de sessie zullen een goed beeld krijgen van het proces van business model design
voor dit type projecten, waar zowel wetenschap, erfgoedinstellingen en het bedrijfsleven bij betrokken
zijn. In deze workshop nemen we een aantal aansprekende deelprojecten onder de loep: o.a. software
om antieke handschriften digitaal doorzoekbaar te maken, en een melodieënzoekmachine die variatie
in melodieën aankan.
Meer informatie op http://www.ictdelta2010.nl/ICTD/Hollands-Glorie-Catch,-nieuwe-software-voorontsluiting-.html

********************************************************************************************************************
 New website: www.catchplus.nl
Our new, extensive website can be visited on: www.catchplus.nl
We’d love to hear what you think of it. Send your reactions to jvytopil@beeldengeluid.nl.
 CATCHPlus: Business model development on ICTDelta, March 18th 2010
ICTDelta is a yearly event that brings the top of Dutch computer scientist together, presenting projects
and demos on the latest development. The event has grown to be a platform for IT businesses and
other organizations as well.
CATCHPlus, in cooperation with Kennisland, will present a session in the theme “Hollands Glorie”
about the development of business models.
Visitors of the session will get a good idea of the process of business model design for this type of
projects, involving science, heritage institutions as well as companies. In this workshop we will take a
closer look at some interesting subprojects: i.e. software to enable digital search of antique
handwriting, and a melody search engine that can handle variety in melodies.
More information on www.ictdelta2010.nl

