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Wat is Quantum Computing Introduction
De Business Inﬂuencer-cursus stelt de CXO's, zakelijke leads en functionele hoofden in staat om
AI-, ML-projecten op schaal te formuleren en te strategiseren vanuit een bedrijfsbreed
transformatieperspectief, zodat wordt gegarandeerd dat aan de belangrijkste maatstaven voor AIsucces wordt voldaan.
Cursus Business Inﬂuencer:
• Deze cursus behandelt de verschillende AI / ML use-cases die voor een bepaalde sector kunnen
worden geïmplementeerd
• De cursus vertelt hoe verschillende functionele eenheden binnen de organisatie AI kunnen
gebruiken om taken te automatiseren en predictive models te bouwen die hun operaties
optimaliseren
• De cursus leert methodologieën om de bedrijfswaarde te meten die is afgeleid van een AIimplementatie
• De cursus geeft ook een beeld van de ideale bestuursstructuur die AI-implementatie op grote
schaal mogelijk maakt

Voor wie is Quantum Computing Introduction
Deze cursus is voor de CXO's en Business Leads.

Voorvereisten
Geen

Doelstellingen
De deelnemer is in staat om:

• AI-initiatieven binnen de organisatie te leiden
• Een Enterprise-brede AI-strategie te formuleren die erop gericht is om AI maximaal te benutten
• De verschillende use cases te identiﬁceren die kunnen worden geïmplementeerd in zijn / haar
organisatie
• Metrische gegevens en KPI's te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat er aanzienlijke waarde
wordt gecreëerd door de implementatie van een AI-oplossing
• Uit te leggen welke uitdagingen kunnen leiden tot falen of stagnatie van de AI-projecten binnen
de organisatie

Indien een copyright van derden van toepassing is op deze training, vind je het copyright
op https://academy.capgemini.nl/trademarks
Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene
Voorwaarden van Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn
aan verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze
mensen hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van
speciﬁeke omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong
vinden in het dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers
wakkeren het vuur aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de
mensen eromheen nou écht oplost doen de rest.
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Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit
zichzelf en elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de
uitdagingen van morgen. Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun
werkgever beter, langer en intensiever met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds
genoegen.

De informatie in dit document is eigendom van Capgemini. Copyright©2020 Capgemini.

