IT4IT®

IT4IT®
De IT4IT® referentie architectuur richt zich op data, informatie, functies en
tools die nodig zijn voor het uitvoeren van IT Service Management. IT4IT® is een
onafhankelijk framework dat naadloos aansluit op ITIL, Agile, DevOps, Cobit en
Iso2000 en stelt organisaties in staat complexe ketens en data-uitwisseling tussen u
en uw partners mogelijk te maken door het gebruik van een best practice architectuur.

WAT IS HET?
IT4IT Training brengt u concurrentievoordeel en uiteindelijk een hogere winstgevendheid. Deze driedaagse klassikale
training biedt u handvatten voor sourcing, designen en dienstenbeheer op een framework dat gebaseerd is op de Value
Chain. De datagedreven IT4IT creëert mogelijkheden voor verbetering van agile-methoden en het verhogen van de
IT-focus op business resultaten. U kunt de training afsluiten met een certificaat en uw verkregen kennis direct inzetten
voor uw beoogde doel.

WAT LOST HET OP?
• Diep inzicht in prestaties IT-omgeving
• Eenduidige benadering gebaseerd op de Value Chain
• Betere mogelijkheden creëren voor het verminderen

van risico en verbeteren van kostenbeheersing en
kwaliteit.

• Het effectief beheren van complexe IT-ecosystemen,

zoals Cloud, multi-sourcing, XaaS, etc.

• Automatiseren van BAU IT-mogelijkheden om snelheid

van innovatie te verhogen.

• Het op één lijn brengen van uw IT Service Catalogue

met de bedrijfseisen

IT4IT®

WAAROM BIJ THE UNIT COMPANY?
• Architectuur-trainer sinds 2010.
• Nummer 1 in klantevaluaties.
• >2000 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 IT4IT BESTEMD?
Trainers en consultants in de IT-industrie
IT-proces analisten
IT-managers
IT-specialisten
Ontwikkeling en operation managers
Architecten (business van IT)

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 Company 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

www.theunitcompany.com
Tel. 030-711 56 46
The Unit Company | Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht

