De TOGAF® Standaard

Het TOGAF® Framework
Iedere organisatie is onderhevig aan veranderingen. Van strategische
veranderingen tot dagelijkse veranderingen. Van veranderingen die langdurig
zijn tot snelle veranderingen – Agile - omdat de markt daarom vraagt. Hoe zorgt
u dat de business toekomstbestendig is én blijft?

WAT IS HET?
Om veranderingen te ondersteunen moet Enterprise-architectuur de bedrijfsinrichting en IT samenbrengen.
De TOGAF® standaard zorgt voor een gezamenlijke kijk op de zaak waardoor de aanpak eenduidig wordt.
The Open Group Architecture Framework, kortweg het TOGAF® framework genoemd, is een open en
leveranciersonafhankelijke methode voor het ontwikkelen en beheren van Enterprise-architecturen. Het procesmodel
beschrijft de life-cycle van een architectuur in fasen en processtappen. Het TOGAF® framework geeft steun aan
organisatorische aspecten als besturing, governance en de mogelijkheden op gebied van mens en technologie.

WAT LOST HET OP?
• De TOGAF® standaard zorgt voor een eenduidige aanpak
• De TOGAF® standaard zorgt dat u zaken op dezelfde

wijze benoemt

• De TOGAF® standaard bevat instrumenten die zorgen

dat architectuur, projectmanagement en operations
management goed samenwerken.

• De TOGAF® standaard zorgt ervoor dat uw architectuur het

werk gaat DOEN

• De TOGAF® standaard zorgt voor governance

TOGAF® is a registered trademark of The Open Group.

De TOGAF® Standaard

WAAROM BIJ THE UNIT COMPANY?
• Opleider in de TOGAF® standaard sinds 2010.
• Nummer 1 in klantevaluaties.
• >2000 mensen gecertificeerd.
• >95% van de trainees slaagt bij de eerste poging.
• Toegang tot officiële testexamens.
• Trainers zijn consultants die ook het werkveld kennen en
architectuur-werk uitvoeren.
• Open Group geaccrediteerd reg. 67817.
• Opleidingsinsituut voor Agile, ArchiMate®, Business Model
Innovation, IT4IT, Business-architectuur en
Datamanagement/-architectuur.

VOOR WIE IS HET TOGAF® FRAMEWORK BESTEMD?
IT architecten
Business architecten
Solution architecten
Project managers
IT specialisten
Software ontwikkelaars
Managers
Product managers

OVER THE UNIT COMPANY
The Unit Company is een geaccrediteerd opleidingsinstituut op het gebied van digitale transformatie, architectuur en
business-innovatie. We zijn actief voor universiteiten, overheden en bedrijven in binnen- en buitenland. Onze trainingen
zijn gericht op managers, consultants, specialisten (SME), projectleiders en architecten.
We leveren onze trainingen in een klassikale trainingsvorm als ook incompany. De trainingen worden gegeven door
onze consultants, met veel toepasbare kennis en voorbeelden uit de praktijk. Met hun ervaringen van de werkvloer
weten ze waar ze het over hebben. Onze trainingen in ArchiMate® en de TOGAF® standaard zijn geaccrediteerd
door The Open Group. Daarnaast zijn de opleidingen van The Unit Company gecertificeerd als kort beroepsonderwijs, CRKBO.

INCOMPANY TRAINING
Naast de maandelijkse klassikale trainingen is het ook mogelijk om een voor uw bedrijf afgestemde training te realiseren. Een incompany training kan volledig op klantwens ingericht worden. Denk aan aangepast format, vorm, locatie,
tijdstip en duur. Het is ook mogelijk om een eigen casus in te brengen.

Deze klanten hebben wij opgeleid:

Shell KLM Martinair
UMC KPN Heineken
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NUON KPMG
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