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FAST en NTNU nodigen jou en je collega’s uit voor de derde ITovation op NTNU. Net zoals 
eerder komen onderzoekers, PhD-studenter en andere geïnteresseerden bijeen voor een 
nieuwe ITovation ervaring. 
 
Hoofdonderwerp is deze hoe zoeken in grote datahoeveelheden (”search”) is ontwikkeld tot 
een internationaal kern competentie in Noorwegen, en hoe FAST de toekomst voor search 
voor zich ziet nu het een deel is geworden van Microsoft.  
NTNU stelt er sterk prijs op dat John Markus Lervik enkele centrale medewerkers naar zijn 
oude universiteit met zich meeneemt om te inspireren tot inzet en resultaat. 
 
Improvisatie, innovatie en ITovatie. Bassist en PhD-student Michael Duch improviseert 
rondom de winnende inzending in de Open Wall ITovation Competitie. PostDoc Ekaterina 
Prasolova-Førland geeft ons een kijkje in hoe hoe 3D kan worden gebruikt in onderwijs en 
opleiding. Een Deense partner, Jacob Jaskov, komt met input dat we ons denken over 
innovatie moeten herzien. 
 
ITovation heeft meer dan 200 deelnemers verzameld met een goede verdeling tussen 
bedrijfsleven, onderzoekers en studenten. Net zo belangrijk is dat alles ook via internet is te 
volgen, zowel live als opgenomen. Deze keer is ITovation ook via mobiele telefoon te volgen, 
met dank aan een nieuw startersbedrijf uit Trondheim, Adactus, die overigens ook dezelfde 
diensten aan Al Jazeera leveren. Dus of je nu thuis zit, door Draadloze Trondheim (Trådløse 
Trondheim) wandelt of op je werk in Mountain View zit, je kunt Microsoft en haar visie op de 
toekomst in search bijwonen! 
 
Tijd en plaats: woensdag 22 oktober 15.00 – 18.00 uur in EL 5, Elektrogebouw, Gløshaugen, 
NTNU. Zoals gewoonlijk is er aansluitend aan de bijeenkomst goed eten en drinken. 
Deelnemers hebben tevens de mogelijkheid de Technoport Awards de bezoeken om 20.00 
uur. 
 
Kijk op www.itovation.org voor meer informatie en aanmelding! 
Meld je aan voor 15 oktober om zeker te zijn van een plaats. 
 
Tot ITovation! 
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