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Wat is Master Data Management & Reference Data Management
In steeds meer organisaties wordt het belang van het beheersen van master en reference data steeds
groter. Deze data is vaak de backbone van organisaties, maar het beheer wordt steeds moeilijker. Door
master data management wordt deze basis weer op orde gebracht. Dit maakt het mogelijk om gegevens
over verschillende bronnen met elkaar in verbinding te stellen. Toepassen van bijvoorbeeld een ‘integraal
klantbeeld’ is erg afhankelijk van een eenduidige manier van vastleggen, een hoge kwaliteit master data en
een hoge kwaliteit reference data.
Na afloop van deze training heb je meer kennis van het beheren van master en reference data binnen de
organisatie en hoe dit met processen en hulpmiddelen kan worden ondersteund. De training heeft als doel
de architectuur en business concepten rondom deze onderwerpen te verduidelijken. We besteden ook
aandacht aan de samenhang van master en reference data management met andere deelgebieden binnen
data management zoals data governance en data kwaliteit. Als de basis niet op orde is, dan wordt het wel
heel moeilijk om een goede oplossing voor master en reference data management oplossing te realiseren.
Deze training heeft niet als doel om een specifieke Master Data Management (MDM) oplossing te realiseren,
maar is vooral bedoeld om inzicht te krijgen in oplossingsrichtingen, implementatie roadmap en valkuilen te
identificeren.

Voor wie is Master Data Management & Reference Data Management
Deze training is bedoeld voor:
Software engineers
Business analisten
BI-consultants

Informatie architecten
(Business) data stewards, informatie managers, IT, security managers

Voorvereisten
Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

Doelstellingen
Na afloop van deze training heb je meer kennis van het beheren van master en reference data binnen de
organisatie en hoe dit met processen en hulpmiddelen kan worden ondersteund. De training heeft als doel
de architectuur en business concepten rondom deze onderwerpen te verduidelijken. We besteden ook
aandacht aan de samenhang van master en reference data management met andere deelgebieden
binnendata management zoals data governance en data kwaliteit. Als de basis niet op orde is, dan wordt het
wel heel moelijk om een goede oplossing voor master en reference data management oplossing te
realiseren. Deze training heeft niet als doel om een specifieke MDM oplossing te realiseren, maar is vooral
bedoeld om inzicht te krijgen in oplossingsrichtingen, implementatie roadmap en valkuilen te identificeren.

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.

