Informatieanalyse en
Logisch Databaseontwerp
4-5-6 Mei 2004 (9-17u), Auberge du Pecheur (Sint-Martens-Latem)
INLEIDING
In deze workshop wordt een
gestructureerde methode voor
het ontwerpen van relationele
databases behandeld. De methode
bestaat uit de volgende drie
onderling gerelateerde fasen:

n Informatieanalyse: Wat zijn de
informatiebehoeften van de
gebruikers ?

o Logisch databaseontwerp: Hoe
leidt men een logisch databasemodel (de relationele tabellen)
af van het informatiemodel ?

p Fysiek databaseontwerp: Hoe

creeërt men een effectieve en
efficiënte implementatie van het
logisch databasemodel gericht
op een specifiek relationeel
databasemanagement systeem ?

Deze workshop is zeer
interactief. Met vele voorbeelden
en oefeningen worden deelnemers
uitgelegd hoe bepaalde aspecten
van databaseontwerp werken.

VOOR WIE IS DEZE
WORKSHOP BESTEMD?
• ieder die direct of indirect
betrokken is bij het ontwerpen,
ontwikkelen en beheren van
databases, bv.
• databasebeheerders,
• database-ontwerpers,
• informatieanalisten,
• systeemanalisten,
• database-experts, ...
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• De workshop is gericht op
personen die werken met
middelgrote tot grote
computersystemen.

DOELSTELLING:
Het aanleren van een
gestruktureerde, geïntegreerde en
moderne manier voor het
ontwerpen van databases.

VOLLEDIG PROGRAMMA
(3 DAGEN)
1.Inleiding
2.Inleiding tot
informatieanalyse
3.Componenten van het
informatiemodel
4.Object-oriented extensies
5.Tijd en historie modelleren
6.Informatie-analyse voor
een datawarehouse
7.Verifiëren van een
informatiemodel
8.Componenten van een
relationeel logisch model
9.Logisch ontwerp: het proces
10. Samenvatting

TIMING WORKSHOP
Elke dag begint om 9u00 en
eindigt omstreeks 17u. Vanaf 8u30
ontvangen wij u met koffie/thee.
Het aantal deelnemers
voor deze workshop
is beperkt tot 25 !

PRIJS
De prijs van de workshop bedraagt
1450 EUR (+21 % BTW), dit
omvat o.a. de deelname aan de
workshop, de syllabus, de lunch,
en koffie/thee.

KORTINGEN
Bij gelijktijdige aanmelding
(zelfde faktuur) heeft de 2de
deelnemer van een bedrijf recht op
10 % korting, de 3de 20 %
korting, en elke verdere
deelnemer 30 % 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.

HOE KAN U
REGISTREREN ?
Vul onderstaand registratieformulier in, en stuur dit terug
naar I.T. Works. U ontvangt
automatisch een faktuur zodra wij
Uw inschrijving ontvangen. De
faktuur dient betaald te zijn voor
de aanvang van deze workshops,
anders is de deelname niet
gegarandeerd.

I.T. WORKS BVBA
Innovatiecentrum
Technologiepark 3
9052 Gent (België)
Kontakt: Patrick Van Renterghem
Tel:
Fax:

(09) 241.56.13
(09) 241.56.56 of
(09) 220.34.57 (backup fax)

Email: seminars@itworks.be
URL: http://www.itworks.be/
BTW: BE 454.842.797

UW LESGEVER:
Rick van der Lans
is onafhankelijk
adviseur, docent
en auteur.
Hij is gespecialiseerd in database
technologie,
C/S architecturen,
development
tools, SQL en informatiemodellering. Hij is directeur van
het Nederlandse R20/Consultancy
B.V. in Den Haag.
Rick heeft veel grote bedrijven
geadviseerd bij het opzetten van
hun client/server en datawarehouse architectuur en bij het
kiezen van hun database en
development tools.
Zie ook www.itworks.be/rick.html
of bezoek zijn site op www.r20.nl.

E G I S T R A T I E F O R M U L I E R

Fax naar: (09) 241.56.56 of backup fax (09) 220.34.57 - Vragen ? Bel (09) 241.56.13 of E-Mail seminars@itworks.be
 Mr. /  Mevr.

Gaat akkoord met de voorwaarden en registreert voor:

Naam:
___________________ Voornaam: _______________ Informatieanalyse en Logisch Databaseontwerp
Funktie: ______________________________________________
op 4-5-6 Mei 2004 (9-17u) - 1450 EUR (+ BTW)
Bedrijf: ______________________________________________
Bedrijfsadres: ________________________________________ Stuur de faktuur naar:
 Bedrijfsadres
____________________________________________________
 Prive-adres: _____________________________________
Tel: ________________________ Fax: ___________________
BTW nr.: ____________________________________________
E-Mail: _____________________________________________ Extra info voor fakturatie (bv. bestelbonnr.): __________________
Mijn database-configuratie: _________________op____________ Datum ________________ Handtekening _________________
Vul dit registratieformulier in en stuur het terug per post of fax naar: I.T. Works, Innovatiecentrum, Technologiepark 3, 9052 Gent,
fax: (09) 241.56.56 of (09) 220.34.57. Wij sturen u per post een bevestiging, een faktuur en een routebeschrijving.

