ARCHIMATE®

ARCHIMATE®
Iedere organisatie bestaat uit architectuur - processen, services en
functies - die gekoppeld is aan informatiesystemen als applicaties,
dataobjecten en onderliggende infrastructuur. Hoe maakt u de samenhang
inzichtelijk? Hoe visualiseert u informatiestromen door bedrijfsprocessen en ITcomponenten? Hoe zorgt u ervoor dat besluiten goed genomen kunnen worden?
Het modelleren en visualiseren van de architectuur helpt bij het nemen van besluiten,
het stroomlijnen van de organisatie en het meer rendement halen uit de business.

WAT IS HET?
ArchiMate is een open en leveranciersonafhankelijke taal die het mogelijk maakt om architectuur te modelleren.
Door een gestandaardiseerde beschrijvingstechniek kunnen er wijzigingen gemaakt worden op de architectuur en
besluiten genomen worden. ArchiMate is toepasbaar op bedrijfsarchitectuur, applicatie-/data-architectuur en
infrastructuurarchitectuur, en de samenhang daartussen. Het is dus complementair met TOGAF waar het gaat om het
proces.
Daarnaast bevat ArchiMate concepten om stakeholders, hun doelen en drivers te modelleren. Het is nu zelfs mogelijk om
productiestraten en complete logistieke processen te modelleren in ArchiMate.

WAT LOST HET OP?
• ArchiMate zorg voor een eenduidig inzicht
• ArchiMate zorgt voor communicatie
• ArchiMate bevat instrumenten die zorgen

dat stakeholders goed kunnen
samenwerken en besluiten

• ArchiMate legt architectuur vast

ARCHIMATE®

WAAROM BIJ THE UNIT COMPANY?
• ArchiMate-trainer sinds 2010.
• Nummer 1 in klantevaluaties.
• >1000 mensen gecertificeerd.
• >95% van de trainees slaagt bij de eerste poging.
• Toegang tot officiële testexamens.
• Trainers zijn consultants die ook het werkveld kennen en
architectuur-werk uitvoeren.
• Open Group geaccrediteerd reg. 67817.
• Trainingshuis voor Agile, ArchiMate, Business Model Innovation, IT4IT, Business-architectuur en
Datamanagement/-architectuur.

VOOR WIE IS TOGAF BESTEMD?
IT architecten
Business architecten
Solution architecten
Project managers
IT specialisten
Software ontwikkelaars
Managers
Product managers

OVER THE UNIT COMPANY
The Unit Company is een geaccrediteerd opleidingsinstituut op het gebied van digitale transformatie, architectuur en
business-innovatie. We zijn actief voor universiteiten, overheden en bedrijven in binnen- en buitenland. Onze trainingen
zijn gericht op managers, consultants, specialisten (SME), projectleiders en architecten.
We leveren onze trainingen in een klassikale trainingsvorm als ook incompany. De trainingen worden gegeven door
onze consultants, met veel toepasbare kennis en voorbeelden uit de praktijk. Met hun ervaringen van de werkvloer
weten ze waar ze het over hebben. The Unit Company is TOGAF- en Archimate®-gecertificeerd en geaccrediteerd
door The Open Group. Daarnaast zijn de opleidingen van The Unit Academy gecertificeerd als kort beroepsonderwijs, CRKBO.

INCOMPANY TRAINING
Naast de maandelijkse klassikale trainingen is het ook mogelijk om een voor uw bedrijf afgestemde training te realiseren. Een incompany training kan volledig op klantwens ingericht worden. Denk aan aangepast format, vorm, locatie,
tijdstip en duur. Het is ook mogelijk om een eigen casus in te brengen.

Deze klanten hebben wij opgeleid:

Shell KLM Martinair
UMC KPN Heineken
Enexis ORACLE MAMMOET
NUON KPMG
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