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BiSL® Advanced + examen

Cursusduur: 3 Dagen      Cursuscode: BISL-A

Beschrijving:

De 3-daagse BiSL® Advanced (Business Information Services Library) is een logisch vervolg op de BiSL® Foundation cursus. Daar waar de
Foundation cursus ingaat op de theorie van het framework en het BiSL®-procesmodel, gaat de advanced cursus vooral in op de implementatie
van het framework in een organisatie en wordt besproken op welke wijze een organisatie zijn business-informatiemanagement kan inrichten en
uitvoeren en hoe BiSL® daarbij kan ondersteunen. De cursus biedt voldoende aanknopingspunten voor een verdere professionalisering van de
Business informatie management organisatie.

Doelgroep:

Operationeel niveau: Functioneel beheerder, kerngebruiker, super-user, applicatiebeheerderTactisch niveau: Systeemeigenaar, opdrachtgever,
productmanager, budgethouderStrategisch niveau: Informatiemanager, programmamanager

Doelstelling:

Na afloop van deze training bent u in staat de theorie van het Concrete handvatten verkrijgen voor toepassing van BiSL in uw
BiSL®-framework te vertalen in een aanpak tot implementatie of organisatie; 
verdere professionalisering van uw BIM organisatie. U heeft
tevens voldoende kennis om het BiSL® Advanced examen af te Het onderkennen van het toenemend belang van functioneel
leggen. beheer; 

De specifieke leerdoelen zijn: Het kweken van enthousiasme voor deze aanpak; 

Kennismaken met de verschillende BiSL® procesclusters, de Voorbereiding op het APMG examen: BiSL Advanced
BiSL® processen daarbinnen en BiSL® terminologie; 

Inzicht krijgen in het BiSL®-raamwerk en interne samenhang van
de processen; 

Vereiste kennis en vaardigheden: Examens en certificering

Deelnemers aan de cursus BiSL® Advanced moeten in het bezit
zijn van het APMG certificaat BiSL® Foundation. Het examen is bij de prijs inbegrepen en wordt aan het einde van de

3de dag afgenomen. Voorwaarde is dat u in het bezit bent van het
APMG BiSL® Foundation certificaat. Indien u het BiSL® Foundation
certificaat vóór 30 april 2012 heeft behaald bij Exin, wordt wordt dat
ook geaccepteerd.

Examen-formaat:

40 meerkeuzevragen
Geslaagd bij minimaal 26 punten - 65%
75 minuten
Gesloten boek
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Cursusinhoud:

Positionering van Business informatie Welke strategieen zijn er om BIM te Toelichten en toepassen van de
management (BIM) verbeteren zelfevaluatie om het volwassenheidsnivo
Wat zijn de diverse inrichtingsmogelijkheden Welke rollen en processen zijn er binnen van de BIM organisatie te bepalen
van BIM BIM en wat zijn de aandachtsgebieden BIM in relatie tot andere domeinen, in

relatie tot IT en de relatie met
informatiebeveiliging

Extra informatie:

Application Services Library ASL ® is een geregistreerd merk van de ASL BiSL Foundation
BiSL® is een geregistreerd merk van de ASL BiSL Foundation

Nadere informatie:

Neem voor nadere informatie of boekingen contact op met onze Customer Service Desk  030 - 60 89 444
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