BPMN 2.0 Syntax en Positionering
Een overzicht, positionering en evaluatie van
het modelleren van bedrijfsprocessen met BPMN

Waarom is BPMN zo belangrijk ? Wanneer gebruik je het en vooral: hoe ?

21 September 2011 (14-21u) - Golden Tulip Brussels Airport Hotel (Diegem)

Doel van dit Seminar:
BPMN staat voor "Business Process Modeling Notation". Deze notatie is uitgegroeid tot dé standaard
voor het modelleren van bedrijfs-processen. Het
biedt ondernemingen het vermogen om hun interne
bedrijfsprocedures beter te begrijpen door middel
van grafische voorstellingen.
Organisaties verwerven hierdoor de kracht om procedures op een begrijpbare en standaard manier
mee te delen. Deze grafische voorstellingen vergemakkelijken het communiceren en het begrijpen
van samenwerkingsverbanden en de bedrijfstransacties tussen de verschillende organisaties. Hierdoor
verwerven ondernemingen en hun medewerkers een
beter inzicht in hun kernactiviteiten en biedt het een
mogelijkheid om zich snel aan te passen aan nieuwe
interne en B2B omstandigheden.
Deze cursus is in de eerste plaats een inleiding
tot het "Business Process Modeling Notation"
formaat. Het zal BPMN positioneren als de tweede
laag van de 3D bedrijfsblauwdruk van de organisatie. Deze laag situeert zich tussen de "visie" (eerste
laag) en de "Low Level BPM" (derde laag, notatie
in UML). Deze cursus zal de volledige syntax van
BPMN (versies 1.x en 2.x) bespreken alsook
de relatie met UML - wanneer gebruik ik wat ?
Hierdoor geeft deze cursus vooral een antwoord op
deze vragen:
•
•
•
•
•

Wat is het BPMN formaat ?
Hoe gebruik je BPMN optimaal ?
Wanneer gebruik je BPMN en wanneer UML ?
Welke tools kunnen helpen bij het modelleren ?
Wat is de link tussen BPMN en RA(S)CI ?

Spreker: Christian Gijsels
Christian Gijsels, momenteel
werkzaam binnen de Cronos
Holding, is verantwoordelijk
voor de Consulting Groep
The Business Analysts, een
groep van een 30-tal business-,
functionele analysten en
project managers
(www.thebusinessanalysts.be).
Voorheen was Christian Gijsels
e-Business Manager bij KPMG.
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Volledig Programma:
13.30u-14u: Registratie en Koffie/Thee
14.00u:
•
•
•
•
•

Positionering van BPMN

De 3D Enterprise Business Blueprint
Positionering van BPMN in die Blueprint
Definitie van een (BPMN-georiënteerd) proces
Business Analyse versus Functionele Analyse
BPMN versus UML: wanneer BPMN gebruiken
en wanneer UML ?
• Wat is BPMN, round tripping, cloud BPM, ... ?

15.50u: Koffie/Thee en Versnaperingen
16.10u:
•
•
•
•
•

De syntax van BPMN

De RA(S)CI Methode en de relatie met BPMN
De syntax van BPMN 1.x
De uitbreidingen van BPMN 1.2 en BPMN 2.x
Praktijkvoorbeelden
DMN: korte intro tot de Decision Model Notation

17.50u: Diner
19.00u:

19.45u: Koffie/Thee en Versnaperingen

BPMN Tools & Demo

• BPMN 1.x en BPMN 2.x support in tools
• Demo van meerdere BPMN Tools: tekentools,
full life-cycle tools, cloud tools, ...

20.45u:

Wrap-Up & Conclusies

21.00u: Einde van dit Seminar

Doelgroepen:
Wij mikken met deze cursus vooral op de volgende
funkties, maar dit is geen beperkende opsomming:
• Proces en business modelers in BPM projectgroepen
• Enterprise architecten
• Business & systeemanalysten
• Business Process Owners

e g i s t r a t i e

Prijs van dit Seminar:
De prijs voor dit seminar is 640 EUR (+ 21 %
BTW), incl. deelname, handouts, diner, koffie/thee,
en een bundel achtergrondinformatie over BPMN en
procesmodellering met BPMN.

Kortingen:
Bij gelijktijdige aanmelding heeft de 2de deelnemer
van een bedrijf recht op 10 %, de derde 20 %, en
elke verdere deelnemer 30 % korting.

Annulatie:

BPMN Case

• Het belang van het Lexicon
• De enterprise Human en Fysische Actoren
• Hoe Actoren te definiëren in BPMN dewelke
hergebruikt kunnen worden in UML
• Business Analyse met BPMN
• De interactie van BPMN met UML in
een gelaagde structuur

20.00u:

Beantwoordt deze vragen:
• Wat is het BPMN formaat ?
• Hoe gebruik je BPMN optimaal voor
het modelleren van bedrijfsprocessen ?
• Wanneer gebruik je BPMN en wanneer UML ?
• Welke tools kunnen helpen bij het modelleren
in BPMN ?
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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:
Dit seminar richt zich op iedereen die een beter
begrip wil van procesmodellering met BPMN, of
dit wil gaan gebruiken. In het bijzonder kunnen we
hierin 2 grote doelgroepen onderscheiden:
• Corporate en overheidsorganisaties die een formele
manier zoeken om elk aspect van hun bedrijfsprocessen met inbegrip van bedrijfsactiviteiten,
organisaties, berichten inclusief hun doorstroom,
deelnemers en regels te beschrijven.
• Projectgroepen die op zoek zijn naar een betere
manier van communicatie tussen technologie en
business.
Natuurlijk mag u ons vooraf uw vragen over BPMN
toesturen zodat we deze tijdens dit seminar kunnen
beantwoorden.

o r m u l i e r



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.

Registreer on-line op www.itworks.be of fax naar: (09) 241.56.56 - 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:

BPMN 2.0 Syntax en Positionering (21 September 2011)
Stuur de faktuur voor 640 EUR (+21% BTW) naar mijn:
 Bedrijfsadres
 Privé-adres: _________________________________
Extra info voor faktuur (bv. bestelbonnr.): ______________
Datum _____________  Handtekening  ________________

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

