TOGAF 9 Foundation to TOGAF 9 Certified Upgrade
Szerezzen részletesebb ismereteket a vállalati architektúra legismertebb, és Magyarországon is egyre
szélesebb körben ismert keretrendszeréről a TOGAF-ról.

A 3 napos Certified tréning magyar nyelven folyik, az
oktatási segédlet angol nyelvű. A részvétel feltétele a
TOGAF 9 Foundation tréning tananyagának alapvető
ismerete, amit a jelen tréning részben elmélyít, részben
újabb területekkel egészít ki.
A TOGAF (The Open Group Architecture Framework)
gyártó-, eszköz- és technológia semleges architektúra
keretrendszer, hatékony, iparági szabvány architektúra
tervezési eszközök és módszerek összessége. A TOGAF
bevált gyakorlatok tárházaként demisztifikálja az
architektúra fejlesztést.

A tanfolyam legfőbb előnyei
·
·
·
·
·

Praktikus kiindulópont egy architektúra projekthez
Lehetővé teszi a megfelelő architektúra megépítését, értékelését és felépítését
Csökkenti a tervezés és megvalósítás költségét
A megfelelő eszközök, módszerek és bevált gyakorlatok használatával segít a komplexitás és
különböző léptékű architektúrák kezelésében
A legújabb, TOGAF 9.2 verziót mutatja be

Kinek előnyös a TOGAF használata?
Bármely szervezetnek, amelyik
·
·
·

vállalati architektúrát tervez és valósít meg
meg akar győződni tervezési és beszerzési specifikációinak helytállóságáról
határtalan információáramlást keres a vállalaton belül és kívül

Kiknek ajánljuk a TOGAF 9 certified tanfolyamot?
•
•
•
•
•

Olyan szakembereknek, akiknek a TOGAF mélyebb ismeretére van szüksége
Olyan munkatársaknak, akik olyan szervezetben dolgoznak, ahol a TOGAF már elfogadott és
ott architektúra projektekben vesz részt
Olyan architekteknek, aki architektúra artifaktok készítéséért lesz felelős
Olyan architektek, akik be kívánják vezetni a TOGAF-ot egy szervezetben
Olyan architektek, akik egy elfogadott minősítést kívánnak szerezni, amivel jelezhetik a
TOGAF részletes ismeretét

Az alaptanfolyam (TOGAF Foundation) elvégzése vagy annak megfelelő szintű TOGAF ismeretek
megléte szükséges a jelen tréning sikeres elvégzéséhez.

TOGAF Certified tanfolyam

Kiknek ajánljuk a TOGAF 9 képesítést?
Alkalmazottaknak:
·
Javítja a karrierkilátásokat
Cégeknek:
·
Felhasználói oldalon: a vállalat számára előnyös a TOGAF képesítés, mivel lehetővé teszi a
munkatársak számára, hogy standardizálják az IT rendszereket, megtervezzék, megvalósítsák
és menedzseljék az IT architektúrát
·
Tanácsadói oldalon: a szolgáltatást megvásárló ügyfelek meggyőződhetnek a hozzáértésről
A világon már több mint 60 ezren rendelkeznek TOGAF Certified (Level2) képesítéssel.

A tanfolyam adatai




Címe: TOGAF 9 Foundation to TOGAF 9 Certified Upgrade
Időtartama: 3 nap
Helyszíne: 1123 Budapest, Alkotás utca 55. HPE Oktatás
vagy kihelyezve a megrendelő telephelyére

Az Association of Enterprise Architects (AEA) magyar tagozatának tagjai 15% kedvezményt kapnak a
tanfolyam árából.
A tanfolyamot magyar nyelven tartjuk angol nyelvű oktató anyaggal. A vizsga nem része a
tanfolyamnak.

A vizsga adatai




Megnevezése: TOGAF® 9 Part 2 Exam
Kódja: OG0-092
Helyszíne: bármelyik Pearson VUE vizsgaközpont

Jelentkezés és további információ




Web: https://education.hpe.com/hu/hu/training/
Email: oktatas@hpe.com
Telefon: +36 70 443 1152

A tanfolyam részletes tartalma















Az Architektúra repozitórium
Az architektúra tartalom keretrendszer
Az architektúra tartalom metamodell
ADM fázisok: az előkészítő fázis, az A, B, C, D, E, F, G, H fázisok
és az ADM követelménykezelés
Üzleti forgatókönyvek
Az érdekelt felek kezelése
Architektúra implementáció támogató technikák
Az Integrált Információs Infrastruktúra Referencia Modell
Alap architektúrák
Migrációtervezési technikák
Architektúra particionálás
Irányelvek az ADM adaptálásához: iteráció és szintek, security, SOA
Architektúra fejlesztési modellek
Architekti képességek keretrendszere
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