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Een overzicht van ArchiMate,
de open en vendor-onafhankelijke
EA modelleertaal en -technieken
van The Open Group
(de makers van TOGAF)

27 Mei 2010 (14-21u) - Hotel Pullman Brussels Airport (Diegem)

Doel van dit Seminar:

Volledig Programma:

ArchiMate is de open en vendor-onafhankelijke
modelleertaal van The Open Group, die ondersteund
wordt door diverse tool vendors en consulting
bedrijven. Deze architectuurtaal en visualisatietechnieken brengen de samenhang en relaties tussen
de verschillende domeinen (business, applicaties,
technologie, ...) in kaart, waardoor ArchiMate de
enterprise architect voorziet van éénduidige instrumenten ter ondersteuning en verbetering van het
architectuurproces. Zulke instrumenten moeten de
architect ook helpen in de communicatie met andere
belanghebbenden, zoals managers en softwareontwikkelaars. Hiervoor kan men in ArchiMate
views en viewpoints definiëren.

13.30u-14u: Registratie en Koffie/Thee

In 2008 werd ArchiMate overgedragen aan The
Open Group, die het in 2009 aanvaardde als Technical Standard. ArchiMate vormt een mooie aanvulling
op het methodische raamwerk van TOGAF, The
Open Group Architecture Framework, waardoor een
vrij complete aanpak voor enterprise-architectuur
ontstaat.

• Concepten voor bedrijfsarchitectuur

ArchiMate biedt hulpmiddelen ter ondersteuning
van de architect om de samenhang tussen verschillende bedrijfsdomeinen eenduidig te beschrijven en
te visualiseren. Door het inzicht in de samenhang
van de architecturen kunnen belanghebbenden de
gevolgen van beslissingen en veranderingen over de
gehele breedte van hun organisatie overzien, plannen
en communiceren.

• Hoe gebruik je ArchiMate ?

Sprekers op dit Seminar:
Patrick Derde werkt reeds meer dan 15 jaar met
enterprise architectuur.
Hij is een TOGAF Certified Architect, die vandaag
werkt als Enterprise Architect voor KBC Bank en
Verzekeringen. Hij is tevens Managing Partner van
BiZZdesign Belgium en Managing Partner van
Envizion cvba, 2 bedrijven die services in diverse
domeinen van Enterprise Architctuur aanbieden.
Bas van Gils is Enterprise Architect bij BiZZdesign
Nederland.
Bas studeerde aan de Universiteit van Tilburg, en
behaalde zijn PhD aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen. Hij was voorheen aktief als analist en
strategist bij o.a. Strategy-Works.
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14.00u:

Inleiding tot ArchiMate

• The Open Group
• Wat is TOGAF ?
• Wat is ArchiMate ?
• Historiek en standardisatie van ArchiMate
• Inleiding tot de Case Study: ArchiSurance

15.30u: Koffie/Thee en Versnaperingen

Het Metamodel van ArchiMate
• Het Metamodel van ArchiMate

• Concepten voor technologiearchitectuur
• Relaties tussen architectuurdomeinen

Modelleren met ArchiMate
• Waar staat ArchiMate t.o.v. BPMN en UML ?

Case Study
• Praktisch gebruik van ArchiMate: een voorbeeld

18.00u: Diner

Views en Viewpoints
Visualisatie van Architecturen
Toolondersteuning voor ArchiMate
Wrap-Up & Conclusies

21.00u: Einde van deze Training
U ontvangt gratis een hardcopy
van het referentiewerk
"ArchiMate 1.0 Specification"
(Van Haren Publishing, February
2009, ISBN 9789087535025)
bij uw deelname:

e g i s t r a t i e

Prijs van dit Seminar:
De prijs voor dit seminar is 540 EUR (+ 21 %
BTW), incl. deelname, handouts, diner, koffie/thee,
en het boek "ArchiMate 1.0 Specification".

Kortingen:

• Concepten voor applicatiearchitectuur

20.30u:

Beantwoordt deze vragen:
Na deze "ArchiMate Foundation" cursus weet u:
• Wat ArchiMate is en waar het vandaan komt
• Hoe de ArchiMate-taal helpt bij het modelleren
en beschrijven van architecturen
• Hoe architecturen kunnen gevisualiseerd en
gecommuniceerd worden m.b.v. ArchiMate
Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met BiZZdesign België en Nederland.

Bij gelijktijdige aanmelding heeft de 2de deelnemer
van een bedrijf recht op 10 %, de derde 20 %, en
elke verdere deelnemer 30 % korting. Voltijds personeel van universiteiten en hogescholen heeft recht
op 20% academische korting.

Annulatie:
Annulatie is mogelijk tot 2 weken voor het seminar,
indien schriftelijk bevestigd. In dit geval wordt 20%
van het bedrag aangerekend voor administratiekosten. Bij annulatie na die datum is het volledige
bedrag verschuldigd, onafhankelijk van de reden van
annulatie. Vervanging van de deelnemer is natuurlijk
steeds mogelijk.

Dit Seminar is Nuttig voor:
Aan de hand van presentaties en oefeningen wordt
de cursist bekend gemaakt met ArchiMate. Deze
open en leveranciersonafhankelijke EA modelleertaal en bijgaande technieken wordt steeds belangrijker en gaat hand in hand met het TOGAF framework van The Open Group.
Deze training is bedoeld voor degenen die globaal
willen weten wat ArchiMate inhoudt, of die zelf aan
de slag willen met ArchiMate.
Dit betreft dus onder meer business-, enterprise- en
IT-architecten, IT-managers, consultants en projectmanagers.
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Uw gegevens worden door I.T. Works bvba in een bestand
opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van
onze aktiviteiten. Overeenkomstig de wet van 8/12/1992,
heeft u recht op inzage, correctie of schrapping ervan.

Fax naar: (09) 241.56.56 of backup fax (09) 220.34.57 - Vragen ? Bel (09) 241.56.13 of Email seminars@itworks.be
 Dhr. /  Mevr.
Naam: 		 _____________ Voornaam: __________________
Funktie: __________________________________________
Bedrijf: __________________________________________
Bedrijfsadres: _____________________________________
________________________________________________
Tel: __________________ Fax:
_____________________
BTW nr.: ________________________________________
E-Mail: __________________________________________

Gaat akkoord met de voorwaarden, en neemt deel aan:

ArchiMate Foundation Training (27 Mei 2010)
Stuur de faktuur voor 540 EUR (+21% BTW) naar mijn:
 Bedrijfsadres
 Privé-adres: _______________________________
Extra info voor faktuur (bv. bestelbonnr.): ______________
Datum _____________ Handtekening _______________

Stuur dit registratieformulier per post of fax naar: I.T. Works, Innovatiecentrum, Technologiepark 3, 9052 Gent, fax: (09) 241.56.56 of
(09) 220.34.57. U ontvangt per post een bevestiging, faktuur en routebeschrijving. Vragen ? Bel ons op (09) 241.56.13, of email questions@itworks.be.

