Моделиране, анализиране и поддържане в актуално
състояние на ИТ-архитектурата с помощта на ARIS

Цели на обучението
Бизнес процесите на всяка
организация днес се изпълняват
с помощта на сложни ИТ
решения. С течение на времето
много от тези решения стават
все по-разнообразни и все потрудно се управляват. Курсът
въвежда
участниците
в
методите за проектиране и
управление
на
ИТархитектурата на организацията.
Участниците
ще
придобият
знания и практически опит в изграждането на взаимосвързани модели, описващи
различните аспекти на организацията: бизнес процеси, организационни структури,
приложения, данни и ИТ инфраструктура, както и умения за тяхното разбиране, анализ и
управление.
Участниците в обучението ще придобият следните знания и умения:
 Знания и практически умения за прилагане на утвърдени методологии за
изграждане на архитектурата на организацията;
 Разбиране на възможностите на ARIS и областите на неговото приложение.
Знания и практически умения при описание на ИТ-архитектурата с помощта на
ARIS Enterprise Architecture Management;
 Анализ на ИТ-архитектура - изготвяне на справки и отчети и тяхното
интерпретиране;
 Планиране и управление на ИТ-архитектурата.
За кого е предназначено обучението?
 Бизнес архитекти
 Архитекти на решения за автоматизация на бизнес процеси
 Мениджъри, собственици на бизнес процеси
 Архитекти (разработчици) на информационни системи и технологии
 Системни анализатори, разработчици, други ИТ служители, които имат интерес
към описание и управление на ИТ-архитектурата

Съдържание на обучението
Обучението е с продължителност 2 дни по 7 учебни часа.
Ден 1
 Въведение в архитектурата на организацията. Концепции за описание и управление
на архитектурата.
 ИТ-архитектурата и нейното място в архитектурата на организацията
 Методология и инструментариум на ARIS за управление на архитектурата на
организацията
 Описание на високо ниво на ИТ-архитектурата
 Описание на архитектурата на приложенията
Ден 2
 Описание на архитектурата на данните
 Планиране и управление на промените в архитектурата на организацията
 Изграждане и управление на IT Landscape
 Управление на изискванията
 Документиране на ИТ-архитектурата
 Публикуване на архитектурата на организацията със средствата на ARIS

ТехноЛогика е официален партньор на компанията Software AG – производител на
продуктите от платформата ARIS.

Място на провеждане
Обучението се провежда в една от залите на Учебния център на ТехноЛогика в София.
Учебните зали на ТехноЛогика са оборудвани със собствена модерна компютърна,
презентационна и друга техника. Всеки участник в курса ползва индивидуално работно
място с персонален компютър, с достъп до всички необходими информационни и
комуникационни ресурси, на разположение за самостоятелна работа и извън аудиторните
занятия. На курсистите се осигуряват на място, в комфортна среда, обяд, кафе и напитки.
В рамките на курса се използват най-съвременни софтуерни средства за моделиране на
бизнес процеси (ARIS Platform).
Обучението се провежда на български език. Всеки курсист получава пълен комплект учебни
материали на български език.
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