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 Management
Een training die u niet mag missen wanneer u te maken heeft met data management, – governance en
datakwaliteit. Deze training biedt een zeer volledige behandeling van de onderwerpen op het gebied van datamanagement is daarmee bij uitstek geschikt voor iedereen die met de diverse organisatorische aspecten van data
te maken heeft. De training gaat in op een aantal zeer actuele onderwerpen zoals Master Data Management,
datakwaliteit, data architectuur en data integratie.
Data wordt voor steeds meer een waardevolle asset waarmee men zich kan onderscheiden door verbeterde en
verrijkte producten en diensten. Daarnaast neemt de hoeveelheid data die in organisaties worden verwerkt en
opgeslagen steeds verder toe. Denk hierbij aan Big Data, Analytics en Internet of Things. Deze ontwikkeling vragen
van organisaties dat deze waardevolle asset steeds meer “gemanaged” gaat worden. Een gestructureerde
introductie van data management helpt daarbij.
Doelgroep
Heeft u een verantwoordelijkheid voor de informatie- en
gegevensvoorziening van uw organisatie? Heeft u een
rol bij het modelleren van data, opstellen van
kwaliteiten, data integratie, meta en architecturen,
richting geven aan verandering en projecten of bent u
op andere wijze nauw betrokken bij data management
en – governance in uw organisatie? Dan is deze
praktische data-management training voor u een eyeopener!
Opleidingsprofiel
In deze professionele en praktijkgerichte training komen
de volgende onderwerpen aan bod:
Inleiding
• Wat is data?
• Wat is datamanagement?
Data Management processen
•
Data Governance
•
Datakwaliteiten
•
Meta datamanagement
•
Data architectuur
•
Data modelleren
•
Master Data Management & Registers
•
Data Integratie
•
Data Security & Privacy
Data Management introduceren
•
Data Management stappenplan
•
Data Management en rollen
•
Inzet van Data Management Frameworks

Materiaal
Het materiaal bij deze training wordt digitaal geleverd.
Taal (training, materiaal en examen)
De voertaal tijdens de training is Nederlands.
Duur en tijden
De training duurt 2 dagen. De dagen starten om 09.00
uur en zijn rond 17.00 uur afgerond.
Kosten (open inschrijving)
De kosten voor deze training bedragen € 1050,-. Deze
prijs is inclusief (digitaal) lesmateriaal, koffie, thee en
lunch en exclusief BTW.
Docenten en locaties
ITMG werkt alleen met de beste docenten. Trainingen
op basis van open inschrijving worden gegeven op
centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties.

Voorkennis
Enige kennis van Architectuur is gewenst maar geen
verplichting.

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

