
P R A K T I S C H E  I N F O R M A T I E

Duur: 1 dag (ongeveer 8 uur)

Taal: Nederlands of Engels

Locatie: Rijswijk, Rotterdam,

Den Haag, of bij u op locatie

(in Nederland, België of Duitsland)

Inclusief: Uitgebreide lunch,

drankjes, materialen en gebruik van

laptop met BPMN-software

Certificaat: U ontvangt na afloop

een certificaat van deelname

Software: De cursus wordt

aangeboden met:

 Visual Paradigm

 Enterprise Architect

 Signavio Process Editor

 MS VISIO

D O C E N T

Uw docent heeft als business

architect een ruime ervaring op het

gebied van procesontwerp met

BPMN en is in staat duidelijke

koppelingen te leggen met de

dagelijkse praktijk.

D O E L G R O E P

 Enterprise Architecten

 Informatie Architecten (IA)

 Information Officers (CIO)

 Business Analisten

 Human Resource

Managers (HRM)

 (Afdelings)managers

 Systeemontwikkelaars

 en iedereen die betrokken

is bij het modelleren van

bedrijfsprocessen.

Introductie Procesontwerp met BPMN 2

O ND ERWE RP EN

 BPMN in relatie tot BPM

 Effectief modelleren

 De functie van het procesmodel

 BPMN gepositioneerd in Business Analyse

 Mogelijkheden en uitdagingen bij het gebruik van

BPMN

 BPMN en UML: twee standaarden voor verschillende

doeleinden

 Fundamenten van BPMN 2

 Belangrijkste symbolen BPMN 2 (Events, Activities,

Gateways, Connecting objects, Pools and Swimlanes,

Artefacts)

 Processen ontwerpen met BPMN 2

 Fouten opsporen in procesmodellen

 Processen efficiënter laten verlopen met behulp van

BPMN

 Werken met een BPMN-modelleringstool

 Documenteren van een BPMN-procesmodel

M AA TWE RK

Intermedio biedt maatwerk cursussen: van aangepaste leerdoelen tot uitwerking van bedrijfsspecifieke cases. Neem

contact op om de mogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken!

www.intermedio.eu

070 - 336.18.02

Welkom in onze inspirerende leeromgeving!

Leer duidelijke en doeltreffende procesmodellen creëren in BPMN die begrijpelijk zijn voor zowel business als IT!

Deze BPMN cursus is speciaal ontworpen voor professionals die meer inzicht willen hebben in de processen binnen

hun organisatie.

Business Process Model and Notation (BPMN) is de universele taal die het mogelijk maakt om uw bedrijfsprocessen

te ontwerpen en inzichtelijk te maken voor alle betrokken partijen. U kunt één van de weinige professionals worden

die de taal van succesvolle verandering spreekt.

Dankzij deze BPMN cursus gaat u op een andere manier naar de processen binnen uw bedrijf of organisatie kijken.

Na de training kunt u processen verbeteren en efficiënter laten verlopen. Ook zult u makkelijk fouten die veel tijd

kosten en niets opleveren uit het proces kunnen halen. Met BPMN kunt u bedrijfsprocessen eenvoudig visueel

weergeven waardoor u meer controle krijgt. Wanneer u gaat werken met BPMN wordt uw bedrijf, organisatie of

afdeling efficiënter en slagvaardiger.

In deze BPMN cursus leert u de fundamenten van BPMN 2 en maakt u kennis met de voordelen en mogelijkheden

van modelleren met BPMN. De nadruk ligt op de praktische toepassing van BPMN. Er wordt gewerkt met vele

voorbeelden en uitdagende cases. U bent van harte uitgenodigd om ook eigen vragen en cases in te brengen in de

training zodat u na afloop direct aan de slag kunt om uw eigen organisatie te verbeteren!


