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Trainingen en
Workshops



De training is bedoeld voor iedereen die efficiënt en
vooral praktisch gebruik wil maken van Enterprise
Architect. 
 
 
 
 

Enterprise Architect van Sparx systems is
marktleider als het gaat om modeleer tools en wordt
door veel organisaties gebruikt als de standaard. Er
zijn echter maar weinig organisaties die het beste
halen uit EA. Door de grote mate van vrijheid binnen
EA is bijna alles configureerbaar en zijn er meerdere
oplossingen voor hetzelfde probleem. Tijdens deze
hands-on training zal op basis van de lessons learned
van DiVetro en een diversiteit aan klanten gekeken
worden naar het praktisch gebruik van EA.

Enterprise Architect (EA) in de
praktijk

Voor wie is deze training?

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

voorbeelden."

Vereiste voorkennis
Ervaring met een case tool is niet nodig maar
uiteraard wel handig. Omdat er tijdens de training en
de praktijkopdrachten gewerkt wordt met UML als
modeleer techniek is een zekere basiskennis van
UML aan te bevelen.

Haalt u het beste uit EA?



voldoende kennis om EA te kunnen toepassen in het dagelijks werk; 
voldoende kennis om de elementaire inrichting van EA te verzorgen; 
elementaire kennis over de mogelijkheden op het gebied van versiebeheer
binnen EA; 
praktische tips en tricks voor het efficiënt gebruik van EA; 
een beter inzicht in de diversiteit aan mogelijkheden die EA biedt.

De praktische training “Enterprise Architect (EA) in de praktijk” geeft u inzicht
in de basiswerking van Enterprise Architect en het gebruik
van EA als modelleer tool binnen bijvoorbeeld: informatieanalyse. Na afloop
van de training heeft u:
 

 
 

Trainingsdoel

Trainingsonderwerpen
globale opzet Enterprise Architect, diagrammen vs repository; 
globale werking Enterprise Architect; 
traceability en vinden binnen Enterprise Architect;
het modelleren van dynamisch gedrag binnen Enteprise Architect;
Enterprise Architect en versiebeheer; 
import, export en rapportages; 
het gebruik van Enterprise Architect in een agile setting.



Trainingsduur
1 dag van 9.00 uur t/m 17.00 uur.
 
Prijs en locatie
Het inschrijfgeld voor deze training bedraagt € 650,- exclusief BTW voor
training op locatie van DiVetro. Dit bedrag is inclusief studiemateriaal, gratis
parkeren, lunch en een afsluitend drankje. 
 
Wilt u een maatwerk training? Geen probleem, bel of mail ons dan bespreken
we het graag.
 
Datum 
Kijk op onze website voor de geschikte data of neem contact met ons op om
een datum te bepalen.
 
Hulpmiddelen
Het heeft onze voorkeur dat u zelf beschikt over een laptop met een werkende
versie van EA (eventueel een trial versie). Indien dit niet mogelijk is laat dit dan
weten dan zorgt DiVetro voor een laptop. 
 
Trainingsvorm
Klassikale training/workshop met presentaties, hands-on en praktijk cases.
 
 
 
 

Extra informatie

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

https://divetro.nl/trainingen/


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