De IT Management Group is kwaliteitsopleider in Nederland. IT Management Group verzorgt deze training op basis van open
inschrijving en in-company. Op verzoek verstrekken wij graag referenties. Wilt u meer informatie? Wij staan u graag te woord!

Training: Masterclass Data Architectuur
Data is de grondstof van informatievoorziening in alle organisaties. Organisaties die gegevensverwerking goed
ingericht hebben zullen concurrentievoordeel halen of een aanzienlijk efficiëntere bedrijfsinrichting kennen. Een
goede data architectuur draagt bij aan een hogere volwassenheid van de informatievoorziening en IT inrichting van
organisaties.
In deze eendaagse training wordt ingegaan op de rol van de data architect en komen de verschillende hulpmiddelen
zoals principes, patronen, modellen en kwaliteiten, die een data architect kan inzetten uitgewerkt. Naast
gedetailleerde informatieverstrekking is er in de training volop ruimte voor discussie en praktijkgerichte activiteiten
gebaseerd op een praktijkcase.

Doelgroep
De Masterclass Data Architectuur is geschikt voor
iedereen die zich wil verdiepen in Data Architectuur en
meer specifiek voor Enterprise architecten,
Informatie
architecten,
ICT
architecten,
projectmanagers, Business Intelligence managers en
consultants, database specialisten, IT managers,
business development managers, data analisten,
business analisten, datawarehouse analisten.

Opleidingsprofiel
In deze professionele en praktijkgerichte training komen
de volgende onderwerpen aan bod:
• Rol van de data architect
• Hulpmiddelen van de architect
• Introductie tot modelleren van data architectuur
• Data architectuur binnen master data, applicatie
portfolio, service oriëntatie en procesinrichting

Voorkennis
Enige kennis van Architectuur is gewenst maar geen
verplichting.

Taal (training, materiaal en examen)
De voertaal tijdens de training is Nederlands.

Duur en tijde
De training duurt 1 dag. De dag start om 09.00 uur en
zijn rond 17.00 uur afgerond.

Kosten (open inschrijving)
De kosten voor de masterclass bedragen: € 550,-. Deze
prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, , koffie, thee en
lunch en exclusief BTW.

Docenten en locaties
ITMG werkt alleen met de beste docenten. De training
Masterclass Project- en Portfoliomanagement wordt
verzorgd door twee zeer ervaren trainers van IT
Management Group. De trainers zijn bekend met de
theorie en de praktijk.Trainingen op basis van open
inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief
hoogwaardige locaties.

Materiaal
Het lesmateriaal bij deze training wordt digitaal
geleverd.

Heeft u een vraag over onze trainingen? We informeren u graag per telefoon of per e-mail!

W: www.itmg.nl

T: 070-7504127

E: info@itmg.nl

