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Forretningsarkitekt
Få en solid forståelse for forretningsarkitektur, og rollen som forretningsarkitekt i din organisation. Dette kursus henvender
sig til dig, som ønsker at få et overblik over og en forståelse for, hvordan en forretningsarkitekt arbejder og skaber
strukturen, som er helt essentiel for en succesfuld og effektiv understøttelse af forretningen i ethvert digitalt projekt.
På kurset lærer du at anvende forskellige modelleringsteknikker såsom BPMN og UML til at analysere og beskrive en
forretningsarkitektur. Kurset forløber som en vekselvirkning imellem teori og praktiske øvelser på en gennemgående
case.

Deltagerprofil
Kurset henvender sig til dig, som har behov for at kunne analysere og dokumentere forretningsprocesser og begreber og
udarbejde en forretningsarkitektur, der understøtter forretningens strategi.
Der er ingen forudsætninger for at deltage på kurset.

93% af kursets tidligere deltagere anbefaler Teknologisk Institut
Indhold
Kurset fokuserer på, hvad en forretningsarkitekt leverer og bidrager med set i sammenhæng med forretningens øvrige
interessenter.
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Introduktion til forretningsarkitektur og analyseprocesser
Forretningsarkitektens rolle og ansvar
Modellering af forretningsprocesser med BPMN proces modeller
Modellering af forretningsbegreber med UML klassediagrammer
Udarbejdelse af baseline og target forretningsarkitektur
Design af en forretningsarkitektur, som understøtter forretningens strategi
Beskrivelse af sammenhæng imellem forretningsarkitektur og andre arkitekturdomæner
Overblik over enterprise arkitektur rammeværk (TOGAF, OIO EA m.fl.)
Overblik over forretningsarkitektens leverancer
Forretningsarkitektens samarbejde med ledelsen og enterprise arkitekten
Organisatorisk implementering af forretningsarkitekturaktiviteter

Kursusmateriale
Kursusmaterialet består af egenudviklet kursusmateriale understøttet af udvalgte dele af TOGAF v. 9.1, OIO's EA-metode
samt bogen ”Business Architecture: A Practical Guide, Jonathan Whelan og Graham Meaden”.

Undervisere
Undervisningen foretages primært af Flemming Hansen, som har mere end 25 års erfaring med undervisning
og rådgivning inden for arkitektur og design patterns. Han er certificeret instruktør og underviser inden for
Forretningsarkitektur, Enterprisearkitektur og Løsningsarkitektur. Flemming har endvidere
programmeringskompetencer indenfor C#, Java og C++, og kan systemudviklingsmetoderne: Objektorienteret
samt struktureret analyse og design, datamodellering, Unified Process, UML, SCRUM og analyse. Flemming
har desuden arbejdet med Service Orienteret Arkitektur og SOA design patterns. Flemming er certificeret IT Arkitekt på
såvel Foundation som Practitioner niveau.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Hanne Skou-Madsen
+45 72203095
hsm@teknologisk.dk
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