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Trainingen en
Workshops



De training is bedoeld voor informatieanalisten of
business analisten die gebruik willen maken van
Enterprise Architect voor het vastleggen van de
requirements. 
 
 
 
 

Informatieanalyse is het vak waarmee uw eisen en
wensen worden beschreven in een concreet en
eerlijk ontwerp dat echt te bouwen is voor een faire
prijs. Bij het uitoefenen van het vak
Informatieanalyse maakt DiVetro o.a. gebruik van de
case tool Enterprise Architect.

Informatie Analyse met
Enterprise Arhitect

Hoe legt u requirements vast? Voor wie is deze training?

Het opleidingsdenkniveau is HBO/WO.

Trainingsniveau

"Veel praktijkopdrachten gedurende de dag. Ook
heel goede discussies en aansprekende

voorbeelden."

Vereiste voorkennis
Ervaring met een case tool is niet nodig, maar wel
basiskennis van UML-technieken. Ervaring als
informatie- of business analist is noodzakelijk.



De praktische training IAmEA geeft u inzicht in de basiswerking van
Enterprise Architect en het gebruik van Enterprise Architect als case tool
binnen informatieanalyse. Na afloop van de training heeft u:
 

Voldoende kennis om een case tool (EA) te kunnen toepassen in het
dagelijks werk;
Voldoende kennis om de elementaire inrichting van een case tool te kunnen
verzorgen;
Elementaire kennis over de mogelijkheden op het gebied van Enterprise
Architect en versiebeheersystemen zoals SVN, TFS;
Praktische tips en tricks voor het efficiënt gebruik van Enterprise Architect
in het dagelijks gebruik.

 
 

Trainingsdoel

Trainingsonderwerpen
Globale opzet Enterprise Architect, Diagrammen vs Repository;
Globale werking Enterprise Architect;
Enterprise Architect en versiebeheer;
Traceability en vinden binnen Enterprise Architect;
Import, Export en rapportages;
UC2.0 en Enterprise Architect.



Trainingsduur
2 dagen van 9.00 uur t/m 17.00 uur.
 
Prijs
Het inschrijfgeld voor deze training bedraagt € 1.190,- exclusief BTW voor
training op locatie van DiVetro. Dit bedrag is inclusief studiemateriaal, gratis
parkeren, lunch en een afsluitend drankje. 
 
Incompany prijs: op aanvraag.
 
Datum en locatie
Wij verzorgen deze training bij DiVetro of bij u op kantoor. Klik op de knop
hieronder om u in te schrijven.
 
Hulpmiddelen
DiVetro zorgt dat u een voor de training ingerichte laptop tot uw beschikking
heeft.
 
Trainingsvorm
Klassikale training/workshop met presentaties, discussies en praktijk cases.
 
 
 
 

Extra informatie

"De training is heel praktijkgericht met vele voorbeelden, bruikbare
casussen en interessante discussies gedurende de dag."

https://www.ivarjacobson.com/leading-safe-training


+31 (0) 88 000 54 00 
 
info@divetro.nl 
 
www.divetro.nl
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