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 ArchiMate 3 en Sparx Enterprise Architect
Steeds vaker zetten organisaties architectuurtools in voor het ontwikkelen en beheren van de
architectuurproducten zoals Project Start Architecturen en Referentie Architecturen. Organisaties zetten ook
standaarden in als ArchiMate en TOGAF. Daarbij wordt steeds vaker het product Enterprise Architect van Sparx
ingezet. De keuze voor dit product is eenvoudig verklaarbaar. Zo worden er meerdere modelleermethoden
ondersteunt zoals UML, BPMN, ArchiMate en TOGAF. Daarnaast biedt Sparx meerdere vormen om de modellen te
ontsluiten zoals rapporten, HTML-pagina’s en het exporteren naar verschillende standaarden. Hoe zet u nu een
architectuurtool in binnen uw eigen organisatie? Welke modelleerwijzen kiest u? Op welke wijze beheert en
ontwikkelt u uw architectuurproducten? In deze masterclass maakt u kennis met de mogelijkheden Sparx en werkt
u aan een architectuurmodel.
Doelgroep
Enterprise-, Informatie- en ICT-architecten, CIO
offices, Data architecten, Software ontwikkelaars,
Informatieanalisten, Data modelleurs.

Certificering
Na de training ontvangt u een certificaat van
deelname.

Opleidingsprofiel
Tijdens deze Masterclass komen de volgende
onderwerpen aan bod:
Sparx Enterprise Architect
– Historie, visie en gebruik
– Inrichting voor architecten
– Modelleerconcepten packages, elementen en
diagrammen
Modelleren met ArchiMate
– Viewpoints
– Requirements en principes
– Business architectuur
– Applicatie architectuur
– Technische architectuur
Modelleren en de omgeving
– Hybride architectuurmodellen
– Stakeholders en architectuur
– Architectuur publiceren in documenten en op het
web
Architectuur repositories en architectuur teams
– Modelleren in architectuurteams
– EA als architectuur repository
– Bedrijfsprocessen en -rollen rond repositories

Materiaal
Het materiaal bij deze training wordt digitaal geleverd.

Voorkennis
Voor deze training is geen specifieke voorkennis
vereist.

Docenten en locaties
ITMG werkt alleen met de beste docenten. Trainingen
op basis van open inschrijving worden gegeven op
centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties.

Taal (training, materiaal en examen)
De voertaal tijdens de training is Nederlands.
Duur en tijden
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 deze masterclass bedragen € 550,-.
Deze prijs is inclusief (digitaal) lesmateriaal en exclusief
locatiekosten en BTW. U dient een eigen laptop mee te
nemen waarop Sparx Enterprise Architect geïnstalleerd
kan worden en waar u tijdens de workshop een
eenvoudig model mee uitwerkt.

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

