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BiSL® Next

Cursusduur: 2 Dagen      Cursuscode: BISL-N

Beschrijving:

BiSL® Next beschrijft het framework van de nieuwe generatie van Business Information Services Library, BiSL®.
BiSL® Next is een public domain standaard voor business informatie management met leidende principes, good practices en praktische
templates. Het biedt een leidraad voor digitaal geëngageerde business leiders en degenen die met hen samenwerken, met het uiteindelijke
doel om bedrijfsprestaties te verbeteren door beter gebruik van informatie en technologie.
Twaalf elementen – vier drivers, vier domains en vier perspectives – vormen de basis van BiSL® Next en komen aanbod in deze 2-daagse
cursus. Het examen 'EXIN Business Information Management Foundation with reference to BISL NEXT' is optioneel en kan aan het einde van
de 2e dag worden afgenomen.

Doelgroep:

Business managers, Business informatie managers, Business analisten, CIO’s en Consultants. Daarnaast is de training ook interessant voor
professionals die een belangrijke rol hebben in het beheer en de ontwikkeling van IT vanuit businessperspectief zoals key users, product
owners en projectmanagers.

Doelstelling:

Aan het eind van de training  heb je handvatten om BiSL Next in
je eigen praktijk toe te passen en om zowel je organisatie als je
dagelijks werk op een hoger plan te brengen.

Examens en certificering

Het examen 'EXIN Business Information Management Foundation
with reference to BISL NEXT' is optioneel en kan aan het einde van de
2e dag worden afgenomen.

Cursusinhoud:

BiSL® Next model - de drivers: Need, Value, Mission en - de domains: Governance, Strategy,
line Capability Improvement en Operation en

line line
- de perspectives: Business, Data, Service
en Technology.
Domeinen Improvement en Operation,
inclusief de activiteiten en producten.
Aansluiting van BiSL® Next met
agile/scrum en DevOps.

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
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Nadere informatie:

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