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World Summit AI 
Op 11 en 12 oktober vond de World Summit AI plaats in Amsterdam. Met 120 sprekers en ruim 2.000 deelnemers 
uit 55 landen een evenement van wereldniveau. Event Engineers hebben gezorgd voor goed werkende WiFi zonder 
onderbrekingen tussen de zalen. Hiervoor is gebruik gemaakt van een WiFi-set van Ruckus Wireless met  
30 zenders. Voor de plenaire zaal zijn 10 high-density 802.11ac zenders geplaatst om voor 2.000 mensen tegelijk 
goede dekking te realiseren.  
 
Per dag waren er ruim 1.600 devices online en in totaal hebben er 2.500 verschillende apparaten gebruik gemaakt 
van het WiFi netwerk. Zo blijkt ongeveer de helft van de deelnemers beide dagen aanwezig te zijn geweest en heeft 
bijna de helft van de deelnemers meerdere devices gebruikt. 
 

ADE Hack 
Tijdens het Amsterdam Dance Event is dit jaar voor de tweede keer een Hackathon gehouden om innovatie in de 
dance / festival wereld te bevorderen. Door 86 deelnemers in 16 teams zijn in 24 uur zeer verschillende ideeën 
uitgewerkt tot een prototype. Event Engineers hebben de stroomverdeling verzorgd en een dataset aangeleverd.  
 
De resultaten waren zeer divers, van een app die bedoelt is om drugsoverdoses te voorkomen tot apps om kennis 
te maken met mensen met dezelfde muzieksmaak of interessante feesten te vinden. Maar met name het idee om 
bezoekers een persoonlijke aftermovie te bieden met behulp van WiFi tracking en 3D camera’s sprak ons zeer aan.  
 

Festivak 
Event Engineers zijn aanwezig op de Festivak op 15 en 16 november a.s. Wij laten op stand 186 diverse producten 
zien alsmede een aantal producten waar wij aan werken in het EE-lab, zoals een weerstation of slimme verdeelkast. 
We zien je daar graag. Meld je nu gratis aan als onze gast! 
 
Op donderdagmiddag houdt Ward Erhart een korte presentatie over het gebruik van IoT (Internet of Things) op 
festivals. Samen met David Jansen (hoofd techniek bij Oerol) vertelt hij ondermeer over het in kaart brengen van 
bezoekersstromen op het Oerol festival op Terschelling deze zomer.  

https://www.eventpartners7.nl/ogz/Registratie/event/festivak-nl/refer/Event-Engineers

