BiSL® Foundation

Systematisch beheren van informatievoorzieningen
Effectief beheer van de informatievoorziening is van vitaal belang. Als resultaat van de
professionalisering van IT-diensten in de afgelopen jaren is, vanuit zakelijk perspectief gezien, de
behoefte aan effectiever en efficiënter gebruik van informatie en meer support aan eindgebruikers
aanzienlijk gegroeid.
BiSL®, ontwikkeld door de ASL BiSL Foundation, kan met haar best practices en een uniforme terminologie een basis leggen voor het verbeteren van bedrijfsprocessen.
Het Business information Services Library (BiSL®) model biedt een leidraad voor het toepassen van een
professionele en systematische aanpak voor het beheer van de informatievoorziening. Waar IT ervoor
zorgt dat de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beschikbaar zijn, staat het beheren van de
informatievoorziening ervoor garant dat een organisatie op effectieve en efficiënte wijze kan reageren op
specifieke eisen vanuit de business.
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BiSL® Foundation
DOELGROEP
BiSL® is gericht op personen die een uitvoerende,
sturende of richtinggevende rol vervullen op
het gebied van IT-diensten en verantwoordelijk
zijn voor het beheren van bedrijf kritische
informatievoorziening.
BENODIGDE VOORKENNIS
•
Ervaring met projecten
•
Het PRINCE2® Foundation
aanbevolen

CURSUSMATERIAAL
•
A Framework for
Management
•
Slide-pack
•
Voorbeeldexamen
•
Oefeningen

Business

Information

GEN
, TRAININ
MEER INFO
JVEN
RI
H
SC
OF IN
OP MAAT
www

oup.nl
y@zestgr
zestacadem
1
63
74
68
030 -

certificaat

is

GROEPSGROOTTE
Wij streven naar 8-15 deelnemers per training.
Onze ervaring leert dat hierdoor de interactie en
betrokkenheid van de deelnemers optimaal is.
VORM
•
2 trainingsdagen
•
Nederlandstalig, indien gewenst Engels
•
2 uur zelfstudie (voorbereiding op de training)
per les
•
Tijdens de tweede trainingsdag wordt een
examendatum gepland.

ZESTGROUP
Zestgroup biedt consultancydiensten aan op
het gebied van projectmanagement, business
consultancy en business analyse. Waarde toevoegen,
borgen van resultaat, vertrouwen en continue
efficiency- en effectiviteitsverbetering staan centraal
in onze dienstverlening.

EXAMEN
•
40 multiplechoicevragen
•
60 minuten
•
Gesloten boek

LOCATIE
Standaard verzorgen wij onze trainingen op ons
kantoor in IJsselstein (Utrecht). Op aanvraag kan
een training uiteraard ook bij u op locatie of elders
verzorgd worden.
PRIJZEN
Op aanvraag
IT&IM
Deze training is onderdeel van ‘’IT trainingen’’.
Andere aansluitende trainingen zijn: ITIL®, IT Service
management, Lean IT Foundation en OBASHI®
Foundation.
ZEST ACADEMY
Zest academy is onderdeel van Zestgroup.
Trainingen worden bij Zest altijd gegeven door
professionals in het vakgebied. Elke training
is een combinatie van leren en toepassen wat
geleerd is. Zest is APMG-geaccrediteerd
trainingsinstituut.

SUSTAINABLE | TRANSPARENT | EFFICIENT | RELIABLE
WWW.ZESTGROUP.NL
OBASHI®, ITILI® and Lean IT are registered trade marks of the APM Group Limited. BiSL® is a Registered Trade Mark of ASL BiSL Foundation.

