Česká společnost pro systémovou integraci a
společnost BiZZdesign
si Vás dovolují pozvat na
unikátní snídani s přednáškou
Marca Lankhorsta – evangelistou Enterprise Architecture
na téma

Enterprise Architecture, zkušenosti
a best practices

Dorint Hotel Don Giovanni Prague
sál Zerlina
Vinohradská 157a, Praha 3,

27. května 2015

9,00 – 10,30 h.
(registrace od 8,00 h)

(Metro, trasa A, stanice Želivského, tram č. 11, 10, 16)

http://www.cssi.cz/, http:// www.bizzdesign.com/

Marc Lankhorst působí jako architekt a poradce v oblasti státní správy a financí
v Nizozemsku a vyučuje modelování architektury v komerčních i akademických
kurzech.
Jako mezinárodně uznávaný ideový tvůrce podnikové architektury vede vývoj
portfolia společnosti BiZZdesign na poli služeb, metod, technik a nástrojů.
V minulosti vedl projekt ArchiMate, kde koordinoval spolupráci mezi několika
partnery z vlády, průmyslu a akademické sféry. Cílem projektu bylo modelování,
vizualizace a analýza podnikové architektury. Z výsledků projektu se postupně
vyvinul mezinárodní standard jazyka ArchiMate pro modelování podnikové
architektury, nyní spravovaný The Open Group. Marc Lankhorst nadále aktivně
pracuje na rozvoji jazyka ArchiMate a pomáhá organizacím s jeho zaváděním a
používáním v praxi.
Je autorem významných publikací "Enterprise Architecture at work" a "Agile
Service Development"
Je členem představenstva Fóra Holandské Architektury (NAF) a člen ArchiMate
Fóra v The Open Group.

Motto přednáš ky: „Vytvořte design svého businessu a
namodelujte vaš i podnikovou architekturu!“
Hlavní body přednášky
o
o
o

Zajímavá procházka historií, vývojem ArchiMate a norem
modelování Enterprise Architecture.
Vysvětlení pozadí disciplíny Enterprise Architecture, její cíle a
principy.
Příklady a příběhy úspěchu.

Přednáška bude probíhat v angličtině bez simultánního překladu.
Cílem našeho pozvání je možnost osobního setkání business a IT
manažerů z podnikové i veřejné sféry s Marcem Lankhorstem a jejich
vzájemného dialogu.

Na setkání s Vámi se těší
Jiří Voříšek

Rastislav Ďurica a Pavel Hrabě

Prezident ČSSI

BiZZdesign



VSTUP ZDARMA – ale účast nutno potvrdit mailem do 20.5.2015
na adresu: hurkova@vse.cz

