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BESCHRIJVING VAN HET BOEK DYA - DYNAMISCHE ARCHITECTUUR
DYA - dynamische architectuur 1e druk is een boek van Martin Van Den
Berg uitgegeven bij Academic Service. ISBN 9789012585248 Dit boek gaat
over het werken met enterprise- architectuur in organisaties. Het laat vanuit
de praktijkervaringen van de auteurs zien welke valkuilen daarbij kunnen
optreden en hoe deze te vermijden. Het boek bevat aanpakken, methoden
en tips waarmee de volgende vragen beantwoord kunnen worden:* Hoe
maak ik de toegevoegde waarde van enterprise- architectuur voor mijn
organisatie helder?* Hoe stel ik vast aan welke architecturen mijn
organisatie behoefte heeft?* Hoe bepaal ik welke verbeterstappen nodig zijn
om de architectuurfunctie in mijn organisatie te professionaliseren?* Hoe vul
ik de rol van enterprise- architect in?Het uitgangspunt van dit boek is dat
architectuur een organisatie de slagkracht geeft om snel en effectief te
kunnen reageren op veranderingen. Maar elke organisatie is anders. Met dit
boek kan elke organisatie die aanpakkiezen die gegeven haar situatie de
grootste kans op succes biedt.Dit boek is bedoeld voor diegenen die
betrokken zijn bij het werken onder architectuur binnen hun organisatie. Met
name CIO's, informatiemanagers, ICT- managers, enterprise- architecten,
businessarchitecten, informatiearchitecten, ICT- architecten, maar ook
businessmanagers en projectmanagers, hebben baat bij dit boek.De auteurs
zijn beiden al vele jaren werkzaam op het gebied van
enterprise-architectuur. Als principal consultants van Sogeti Nederland B.V.
coachen zij organisaties bij het professionaliseren van de architectuurfunctie.
De ervaringen die zij daarbij hebben opgedaan, vormen de basis voor dit
boek. Het resultaat is een boek dat organisaties helpt om het
architectuurdenken en - doen op een effectieve manier vorm te geven. Dit
boek is hun tweede boek. Beiden hebben hun sporen al verdiend als medeauteurs van het boek DYA : snelheid en samenhang in business- en
ICT-architectuur.
DYNAMIC ARCHITECTURE (DYA) - SOGETI.NL
DYnamische Architectuur (DYA) is een doelgerichte, pragmatische
benadering van architectuur. Vraag nu uw architectuurvolwassenheids scan
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aan. DYA - dynamische architectuur (paperback). DYA - dynamische
architectuur 1e druk is een boek van Martin Van Den Berg uitgegeven bij
Academic Service. ISBN. DYA® - Dynamische architectuur van Martin van
den Berg, Marlies van Steenbergen, 9789012585248 voor € 59,95 bij Boom
hoger onderwijs. Geen verzendkosten vanaf €. Op deze pagina vind je
samenvattingen voor het boek DYA - dynamische architectuur, geschreven
door Martin Van Den Berg & Marlies van Steenbergen. 'DYA: Dynamische
architectuur' door Martin van den Berg, Marlies van Steenbergen - Onze
prijs: €59,95 - Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen DYA® dynamische architectuur Main topics Stap voor stap naar professionele
enterprise-architectuur Dit boek gaat over het werken met
enterprise-architectuur in organisaties. Het laat vanuit de praktijkervaringen
van de auteurs zien welke valkuilen... DYA - dynamische architectuur | ISBN
9789012585248 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte.
Uniek aanbod (tweedehands) boeken. Dya dynamische architectuur
(paperback). Dit boek gaat over het werken met enterprise-architectuur in
organisaties. Het laat vanuit de praktijkervaringen. Dynamic Enterprise
Architecture (DYA). The concept of the DYA framework was first introduced
in. snelheid en samenhang in business- en ICT-architectuur,. Bestel nu
zonder verzendkosten 'DYA - dynamische architectuur' van 'Martin van den
Berg'. Dit boek gaat over het werken met enterprise-architectuur in
organisaties. De boodschap 1 Sta differentiatie toe ! Multi-Dynamische
Architectuur DYA-dag 2016 -11 maart -Houten | 3 Gebruik
principle-basedarchitectuur Differentieer op Subsystemen samenvatting
boek DYA stap voor stap naar professionele enterprise-architectuur DYA® dynamische architectuur - Stap voor stap naar professionele
enterprise-architectuur Authors: Martin van den Berg, Marlies van
Steenbergen Inhoudsopgave. Voorwoord Inleiding 1. De spanning tussen
snelheid en samenhang 2. Snelheid en samenhang apart bekeken 3.
Dynamische architectuur 4. Het DYA denk.
BOL.COM | DYA - DYNAMISCHE ARCHITECTUUR | 9789012585248 |
MARTIN VAN
Novius en het DYnamische Architectuur (DYA)-architectuurmodel. Novius In
figuur 2 is het BIP-model van Novius afgebeeld. In het midden zijn de vier
deelarchitecturen. dynamische architectuur 28, 35, 165. DYnamische
Architectuur (DYA) 40. dynamische procesinrichting 100. E e-business 19,
144. eerste justificatielaag 64, 145. Een goed afgestemd geheel van
processen, organisatie, applicaties en infrastructuur geeft een organisatie de
slagkracht die nodig is om in deze dynamische tijden. Boek in het
Nederlands! DYA - dynamische architectuur Dit boek gaat over het werken
met enterprise-architectuur in organisaties. Het laat vanuit de... Dit boek gaat
over het werken met enterprise-architectuur in organisaties. Het laat vanuit
de praktijkervaringen van de auteurs zien welke valkuilen daarbij kunnen.
Koop DYA van Berg, Martin van den Steenbergen, Marlies van met ISBN
9789012585248. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.nl

DYA - dynamische architectuur.pdf /// Martin van den Berg /// 9789012585248

Samenvatting
DYA
:
stap
voor
stap
naar
professionele
enterprise-architectuur - Martin van den Berg, Marlies v. Wat is Dynamische
Architectuur. 3.3 Dynamische architectuur: architectuur gericht op snelheid
35 3.4 Komen tot slagkracht 37 3.5 Snel businessdoelen realiseren: DYA 40
4 Het DYA denk. Grip op Enterprise Architectuur met TOGAF TM, ArchiMate
en Architect Harmen van den Berg LAC 2011 November 2011
Aandachtsgebieden BiZZdesign Implementatie EA Richten. Ten slotte maakt
het Architecture Skills Framework onderdeel uit van dit deel van TOGAF. 3.2
DYA DYA, Dynamische Architectuur,. werken met architectuur. DYA is. Maar
zoals tijden veranderen zo veranderen ook principes, althans het aantal in
elk geval. Het hedendaagse plan van DYA (Dynamische Architectuur).
Dynamische Architectuur (DYA) is een door Sogeti ontwikkelde
architectuuraanpak, die beoogd voor snelheid en samenhang te zorgen in
business en ICT-architectuur. Deze domeinnaam is geregistreerd door een
klant van Yourhosting.nl - Welkom Buy DYA Dynamische Architectuur 01 by
M. van den Berg, Marjan van den Berg, M. van Steenbergen (ISBN:
9789012118552) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and.
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