De IT Management Group is kwaliteitsopleider in Nederland. De 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!

Masterclass IT Architectuur
Tijdens de Masterclass IT Architectuur van 2 dagen krijgt u praktisch inzicht in de wereld van de IT Architectuur.
U wordt meegenomen in de basisbegrippen en concepten van IT Architectuur. U krijgt inzicht in de verschillende
vormen van IT Architectuur waarbij de verschillende invalshoeken vanuit de business, informatie en technologie
worden belicht. IT Architectuur is een methode bedoeld voor het in samenhang beschouwen en valideren van
veranderingen vanuit een IT perspectief. De IT architect vervult een cruciale rol bij het vormgeven van een
verandering door vanuit stakeholders perspectief de eisen te inventariseren en deze in samenhang te
beschouwen, waardoor de stakeholders onderbouwde keuzes kan maken.
Doelgroep
IT manager, Hoofd IT, unit manager, teammanager,
coördinator functioneel beheer, systeembeheerder,
technisch applicatiebeheerder, applicatiebeheerder,
informatiemanager, hoofd I&A, testcoördinator,
testmanager, architect, functioneel beheerder,
service level manager, changemanager.
Inhoud
Module 1: De Basisconcepten
1. Concepten en fundamenten van IT Architectuur
2. Verschillende soorten IT Architectuur
• Enterprise architectuur
• Business architecuur
• Informatie architectuur
• Technische architectuur
• Service Oriented Architecture
• Security Architecture

• Enterprise Integration Patterns
• NORA / MARIJ / GEMMA
Module 3: De Stakeholder Centraal
6. Van Concern tot Views
• Identificeren van stakeholders
• Het proces van concern tot views
7. Requirements Management
• Vastlegging van eisen in de IT Architectuur
• Verschillende methodieken; KAOS, GQM, Volere
requirements process en IREB
8. Architectuur producten
• Architectuur visie document
• Project Start Architectuur (PSA)
• Ist-Soll Architectuur
• Gap-analyse
• Roadmap opstellen
• Transitiearchitecturen

3. Architectuur raamwerken en -talen:
• TOGAF
• Archimate
• DEMO
• DYA
• Zachman

Voorkennis
Aanbevolen is circa 3 jaar ervaring met 1 of meer
onderwerpen die onder het aandachtsgebied van IT
Architectuur vallen.

Module 2: De Interne Administratie

Materiaal
Het materiaal wordt digitaal geleverd.

4 Repository
• Onderdelen van een repository
• Gebruik van een meta-model
• Inrichten van een repository
• Gebruik van ArchiMAte
5. Architectuur referentie materialen
• Business Model Canvas

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 € 1.050,-.
Deze prijs is inclusief (digitaal) lesmateriaal. Wij
vragen u om uw eigen device mee te nemen.

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

