
Danish BizTalk User Group

Dato: 12. august  2010  kl. 17.00 - 20.00
Lokaler: Logica A/S, Lautrupvang 10, 2750  Ballerup, mødelokale: 7+8
Sandwich og drikkevarer til alle.

Danish BizTalk User Group

• En brugergruppe inden for BizTalk kompetencerne: Infrastruktur, Udvikling, Arkitektur og Projektledelse.
• Et erfarings-, interesse- og assistancenetværk på tværs af organisatoriske tilhørsforhold.

 
 Agenda

• Introduktion.
 Velkommen til Danmarks nye BizTalk User Group.

•  Grundlæggende indlæg / v. Jan Eliasen, Logica
 Med BizTalk 2010 kommer der en ny mapper, som stadig fungerer inde fra Visual Studio, men der er kommet nogle forsøg på
 intelligente gæt på, hvad brugeren vil, samt bedre zooming, med mere. I oplægget vil Jan demonstrere den nye mapper, fortælle lidt  
 om, hvad der er nyt, fortælle lidt om, hvad der desværre ikke er nyt og samtidig demonstrere nogle lidt avancerede maps og fortælle  
 om, hvorfor man skal passe på med at bruge BizTalk out-of-the-box cumulative functoids. Tilslut vil Jan demonstrere hvordan man   
 bygger en custom functoid.

•  Avanceret indlæg / v. Christian Stærk, Nebular
 Introduktion til Workflow Foundation 4.0. Indlægget tager udgangspunkt i at man kender til C# og BizTalk i forvejen, men ikke   
 nødvendigvis har arbejdet med Workflow Foundation tidligere. WF 4.0 er et ekstra sæt værktøjer, der kan være nyttige at kende for 
 enhver der arbejder med udvikling indenfor Biztalk og processer. Fremover forventes de to teknologier også at smelte
 yderligere sammen. De forskellige muligheder for udvikling af workflows gennemgås og herudover også de forskellige muligheder   
 for hosting, dvs. selv-hosting, ServiceHost og kort Microsoft AppFabric. Der bliver også vist en demo på udvikling af et Workflow, der  
 illustrerer, hvorledes correlation og kompensation kan udvikles i WF4.0.

•  Tools of the trade / v. Jan Eliasen, Logica
 Demonstration af “Pipeline Component Wizard”

• Åbent Forum.
 Hjælp til div. udfordringer, spørgsmål, og evt.

 Tilmelding til Michael Høtoft pr. mail: mh@nebular.dk
 

Formål
At danne en brugergruppe inden for 
BizTalk kompetencerne: Infrastruktur, 
Udvikling, Arkitektur og Projektledelse.
At etablere et erfarings-, interesse- og 
assistancenetværk på tværs af organisa-
toriske tilhørsforhold

Møde frekvens
Brugergruppen mødes hvert kvartal med 
en fast agenda.

Endvidere kan gruppen indkalde til sær-
lige arrangementer - f.eks. ved produkt 
opdatering eller lign.

Udførsel
Gruppens medlemmer udfører på frivillig 
basis de respektive præsentationer.

Er det muligt vil brugergruppen forsøge at 
invitere eksterne eksperter.

 Et website sponseres til administration af 
medlemmer, kontaktoplysninger, nyheder, 
ressourcer, arrangementer, kalender m.m.

Medlemmernes respektive organisationer 
opfordres til på skift at lægge lokaler til.


