
 
 
Uitnodiging voor ITovation 2.0! 
 
Woensdag 4 juni herhalen we het succes en inviteren voor ITovation 2.0 in Realfagbygget op 
Gløshaugen. We brengen doktergraadstudenten, geïnteresseerden in NTNU onderzoek en 
NTNU werknemers samen voor een nieuwe ITovation evenement. 
 
ITovation 1.0 trok 260 deelnemers terwijl meer dan 400 mensen het evenement live via 
internet hebben bekeken!!! Het evenement had een goede verdeling tussen deelnemers vanuit 
de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid. 
 
NTNU is van mening dat mobiele communicatie, visualisatie en open standaarden belangrijke 
elementen voor de toekomst zijn. Belangrijke delen van NTNU onderzoek zijn hier dan ook 
op gericht. We zijn verheugd dat ITovation 2.0 wordt gearrangeerd in samenwerking med 
ARM Inc., één van de wereldleiders op het gebied van geavanceerde digitale producten, om 
toekomstige mogelijkheden in mobiele communicatie te belichten. 
 
Auteur en goeroe Dave Shreiner van ARM Inc’s Media Products Division, zal spreken over 
grafiek en open innovatie. Tevens komt Mario Blasevic, één van de vier NTNU-studenten die 
in 2001 Falanx hebben opgericht alvorens dit later aan ARM Inc. te verkopen. Falanx heeft 
een unieke grafische engine voor mobiele eenheden ontwikkeld. Het wordt verwacht dat de 
technologie grote betekenis heeft voor onze ”mobiele belevenis” de komende jaren. Mario en 
de rest van het Falanx-team hebben vandaag de dag verantwoordelijkheid voor ARMs focus 
op dit gebied en hebben een eigen afdeling voor ARM in Trondheim opgebouwd. Kom naar 
dit inspirerende verhaal horen! 
 
Tevens worden er twee presentaties van innovatieve PhD-onderzoeken gegeven. Andreas 
Aase van het Instituut voor Muziek en Sigrid Berg en Hanne Martinussen, Instituut voor 
elektronica en telecommunicatie. Laatstgenoemde werkt met intelligente microsystemen voor 
medische afbeeldingen. TerraVision, een spin-off van NTNU zal zijn concept van”serious 
games” voor het uitvoeren en aanleren van geavanceerde offshore operaties demonstreren. 
Tevens is er een concert met Trondheim World Music Ensemble met een noors-afrikaans 
samenwerkingsproject..  
 
We nodigen u en uw collega’s hierbij uit voor een nieuwe en inspirerend ITovation.  
 
Tijd en plaats: woensdag 4 juni 15.00 tot 18.00 uur in Realfagbygget, zaal R2, Gløshaugen 
 
Kijk op www.itovation.org voor mer informatie en aanmelding! 
Om zeker te zijn van een plaats, meld je aan voor 30.05.2008!  
 
Welkom! 
 
 
 
Torbjørn Digernes 
Rektor NTNU 


