TATE International, s.r.o.,
vydavatel časopisu DSM – data security management
p o ř á d á
Akademii ICT managementu

Strategie III B

Podniková architektura
Kurz: 3. – 4. října 2017

NEJBLIŽŠÍ KURZY
Datová centra
17. – 18. 10. 2017

Co získáte absolvováním kurzu?
 Ucelený pohled na problematiku

podnikové architektury
 Získáte návod, jak propojit strategii a ICT

DevOps
14. 11. popř. 21. 11. 2017
Business Continuity Planning
v týdnu od 26. 2. – 1. 3. 2018

 Příklady z praxe, návody, inspiraci
 Poznáte architektonické rámce užívané

vládami různých zemí.
 Získáte legislativní přehled - ZKB, GDPR, eIDAS…
Kurz je určen pro manažery a střední
management, dále pak pro ty, jejichž pracovní
náplň přesahuje ryze technický rámec
problematiky a zahrnuje též odpovědnost
za dílčí věcné, komerční nebo smluvní aspekty
konkrétní problematiky.

Získání certifikátu
 Po absolvování kurzu získáte kredity pro získání
certifikátu „Certifikovaný Manager ICT“
(Certified Manager of ICT – CMICT).

Proč Akademie ICT managementu?
Pozice ICT manažera se stává stále náročnější. Základní
rozpor spočívá v požadované dvojroli. Na jedné straně
se od CIO (Chief Information Officer) očekává schopnost
komunikovat s vrcholovým managementem a obchodními jednotkami o podpoře a realizaci strategických cílů
(ICT enablement and alignment), na druhé straně statutární orgány předpokládají, že CIO je manažer orientovaný na efektivní řízení ICT provozní továrny (ICT management and control). Kombinace těchto dvou požadavků
klade na CIO v moderní společnosti nebývalé nároky.
Po mnoha letech strávených v ICT oblasti a nejen v ní se
skupina sdružená kolem TATE International a časopisu
Data Security Management rozhodla usnadnit současnému CIO plnění jeho dvojrole systémem vzdělávacích
kurzů vycházejících z dlouholeté světové i lokální praxe.

Partnerem pro tento kurz je společnost IBM
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Počet kreditů: 13

1. den
12:45–13:00

Registrace účastníků

13:00–14:00

Úvod – proč a pro koho je architektura důležitá, jak zdůvodníme investice
do architektury a architekta
 definice podnikové architektury
 trendy a rozpory podnikové architektury
 přínosy architektury pro business a pro IT
 mýty o architektuře
 posuzování správnosti architektury

14:00–15:00

Podniková architektura
 typy vrstvy architektur, vzájemný vliv archit. domén
 podniková architektura a ostatní disciplíny (BPM, QM, PM, ..)
 architektonické rámce (TOGAF, FEAF, PEAF a další)
 architektonické výstupy, artefakty - katalogy a modely
 metodiky tvorby a údržby architektury

15:00–15:15

Přestávka na kávu

15:15–16:15

Podniková architektura
 role a postavení architektury ve firmě (dlouhodobá role vs. denní úkoly)
 zavedení archtektonické praxe ve firmě
 typy architektů ve firmě
 nástroje pro podnikovou architekturu

16:15–17:00

Business architektura
motivační architektura, cíle a principy
business capability mapy
odvětvové referenční modely, konvergence odvětví
business scénáře
podnikové procesy, funkce a služby







17:00

Závěr prvního dne

2. den
08:45–09:00
09:00–10:00

Registrace účastníků
Aplikační architektura
přístup k tvorbě, výstupy
aplikační portfolio, referenční model
integrační architektura
architektonické styly, zejména SOA
praktické příklady rozhodování nad aplikační architekturou







10:00–11:00

Informační architektura
přístup k tvorbě
výstupní dokumenty a používané nástroje
referenční modely
integrita dat, interoperabilita
metriky kvality dat
odpovědnost za data








11:00–11:15

Přestávka na kávu
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Počet kreditů: 13

11:15–12:15

Technologická architektura
 HW a síťová infrastruktura
 systémový SW
 centralizovaná vs. decentralizovaná architektura
 výkon, flexibilita, dostupnost
 load balancing
 HW podpora bezpečnosti
 zálohování, archivace

12:15–13:00

Přestávka na oběd

13:00–13:45

Bezpečnostní architektura
 návrh bezpečnostní architektury a její implementace
 identifikace a hodnocení rizik
 legislativa a trendy
 posouzení bezpečnosti

13:45–14:45

Architektonické styly
 EA a cloud
 EA a Big Data
 EA a SOA
 EA a …

14:45–15:45

Architektura ve veřejné správě
 rámce používané v jiných zemích
 koncepce zavedení Národní architektury VS ČR
 aktuální výstupy Národního architektonického plánu VS ČR

15:45

Závěr kurzu

L E K T O Ř I
RNDr. Eva Racková, ACCA, CISA
Eva Racková se informačním systémům a jejich bezpečnosti věnuje více
než 20 let. 12 let vykonávala funkci CIO pro společnosti KPMG v České
republice. Je členkou redakční rady DSM a v současné době pracuje pro
Radu pro veřejný dohled nad auditem.

Ing. Pavel Hrabě, Ph.D.
Dokončil studia Technické kybernetiky na ČVUT FEL Praha v roce 1989.
Po studiích pracoval jako IT analytik ve Fakultní nemocnici v Praze Motole.
Dále byl vedoucím pobočky retailové banky a obchodním/ marketingovým
manažerem několika menších společností. Od roku 1995 pracoval v SAP
ČR, zpočátku jako poradce řešení SAP R/3, modulu SD, pak Retail a CRM.
Od roku 2007 se specializoval na poradenství v oblasti IT strategií a EA.
V roce 2009 začal na VŠE Praha doktorská studia s tématem EA, která
dokončil in 2015. V roce 2014 Pavel přešel do BiZZdesign Česká republika,
aby se plně zaměřil výhradně na problematiku Enterprise Architecture. V
roce 2015 také začal pracovat jako externí poradce Odboru Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR, v roli hlavního metodika Národní architektury veřejné správy ČR.

Ing. Otakar Ludvík
Pracoval ve společnosti Komix s.r.o. na pozici ředitele odboru systémové
podpory a poté vedl odbor kybernetické bezpečnosti. Z těchto profesí získal rozsáhlou praxi v návrhu a zabezpečení provozu systémů postavených
zejména na platformě unixových serverů. Má zkušenosti jak z oblasti rozsáhlých systémů ve státní správě, tak v oblasti finančních institucí. Ve své
předchozí praxi vytvářel systémy řízení v reálném čase ve Výzkumném ústavu obráběcích strojů. V současné době pracuje na ministerstvu obrany jako
projektant informačních a komunikačních systémů.

RNDr. Ing. Petr Kučera
Vystudoval Technickou kybernetiku na VŠSE v Plzni a po té Teoretickou
kybernetiku a teorii systémů na MFF UK, kde udělal v oboru doktorát.
Pracoval ve Výzkumném ústavu automatizovaných prostředků, kde se
podílel na vývoji systémů pro řízení, věnoval se diagnostice a testování.
V roce 1992 založil s několika kolegy společnost KOMIX, kterou řídil více
než 20 let. Založil společnost POWER PATTERNS s.r.o. a pracuje jako
konzultant.
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Účastnický poplatek ve výši
Kč včetně DPH prosím uhraďte na účet TATE International, s.r.o.
číslo 574171183/0300 u ČSOB a.s. Praha 1, IČ: 25148125, DIČ: CZ25148125.
Variabilní symbol: IČ firmy (soukromá osoba uvede číslo 9999).
Všechny bankovní poplatky spojené s registrací hradí účastník.
Dne: 				Podpis: 					Razítko:
Vyplněnou přihlášku zašlete faxem na číslo 257 313 695 nebo využijte možnosti registrace na aict@tate.cz.

Akademii ICT managementu pořádá TATE International, s.r.o.,
vydavatel časopisu DSM - data security management,
Hořejší nábřeží 21, 150 00 Praha 5,
tel.: +420 257 920 319–20, fax: +420 257 313 695, e-mail: aict@tate.cz.

Informace a účastnický poplatek
Cena kurzu včetně workshopu

16.000 Kč + DPH 21 %

Délka kurzu je 13 hodin. Počet kreditů za tento kurz je 13.
Workshopy jsou součastí všech bloků.
Účastnický poplatek kurzu zahrnuje kompletní studijní materiály a malé občerstvení.
V případě přihlášení 3 dny předem se poplatek navyšuje o 1.000,- Kč.
TATE International, s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit kurz, pokud se na něj přihlásí méně
jak 6 účastníků. V tomto případě Vám budou vráceny všechny již zaplacené poplatky.

Místo
konání:
IBM Česká republika,
spol. s.r.o.
V Parku 2294/4
The Park
148 00 praha 4 - Chodov

Storno poplatky:
do 15-ti dnů před termínem konání kurzu se účtuje storno poplatek 1.000,- Kč. Do 3 dnů před zahájením kurzu je
storno poplatek 50 % z ceny kurzu. Později jsou storno poplatky 100 % z ceny kurzu.

Detaily placení:
Platit můžete bankovním převodem nebo zálohovou fakturou, kterou obdržíte na vyžádání.
Po obdržení platby na náš účet Vám vystavíme daňový doklad a zašleme potvrzení účasti. Všechny poplatky musí
být uhrazené na účet organizátora nejpozději den před konáním kurzu.

