Business Analysis Essentials

Group Training
Training code

BA-ESS

Gesproken taal

Nederlands

Taal materiaal

Engels

Dagdelen

4

Kosten

€1.145,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is Business Analysis Essentials

Business analyse richt op het identiﬁceren van zakelijke behoeften, kansen en problemen, om vervolgens te
komen tot de juiste oplossingen. Het kan gaan om het verbeteren van informatiesystemen, het verbeteren van
bedrijfsprocessen en/ of organisatieverbetering.
De training Business Analysis Essentials geeft een overzicht van het vakgebied business analyse en de plek
ervan in waterval, hybride en agile omgevingen. Er is aandacht voor o.a. technieken voor strategische analyse,
proces/scenario analyse, data analyse. Ook stakeholders / personas, requirements en (het bewaken van)
business value komen aan de orde.
Na aﬂoop van de training is de deelnemer:
Bekend met de verschillende werkzaamheden in business analyse
Bekend met de vaardigheden die nodig zijn om samen te werken met de business
In staat om business problemen of kansen te onderzoeken door:
SWOT analyse
Vaststelling requirementsbenadering
Procesanalyse
Data-analyse
Bewaking business value

Voor wie is Business Analysis Essentials
Deze training is voor functioneel beheerders, junior business analisten en anderen die business analyse
vaardigheden willen ontwikkelen.

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.
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