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Verksamhetsarkitektur handlar om att förstå och tydliggöra verksamheters mål och arbete med hjälp av
grafiska modeller. Genom att visualisera verksamheten med bilder får alla medarbetare en bra och gemensam
kunskap om hur verksamheten fungerar. Det blir då enklare att hitta lösningar på komplexa utmaningar och
besluta hur de praktiskt ska realiseras. Boken Verksamhetsarkitektur innehåller en teoretisk och en praktisk
del. Med hjälp av pedagogiska övningar och lösningsförslag kan läsaren öva på modellering. Avsedd för:
Boken Verksamhetsarkitektur riktar sig till både praktiker i arbetslivet och studenter inom IT,
affärsutveckling, affärsledning, verksamhetsutveckling, förändringsledning, organisation och ledarskap.
Författare: Anita Jansson är en erfaren verksamhetsarkitekt och krav-analytiker, yrkesverksam inom IT- och
verksamhetsutveckling sedan 1987. Hennes spetskompetens är inom Enterprise Architecture och
informationsarkitektur.
En praktisk kurs som kombinerar teori och praktik Sunda värderingar Helheten är större än summan av dess
delar. Vi är experter på att beskriva komplicerade verksamheter med hjälp av enkla men kraftfulla modeller.
Här hittar du en översikt över våra schemalagda öppna utbildningar. Att arbeta med verksamhetsarkitektur är
att arbeta med helheten – att knyta ihop olika initiativ till verksamhetsutveckling och IT-satsningar i … kan du
dokumentera en sammanhängande verksamhetsarkitektur enligt Astrakanmetoden med Enterprise Architect,
dvs. Att arbeta med verksamhetsarkitektur är att arbeta med helheten – att knyta ihop olika initiativ till
verksamhetsutveckling och IT-satsningar i … kan du dokumentera en sammanhängande

verksamhetsarkitektur enligt Astrakanmetoden med Enterprise Architect, dvs. En praktisk kurs som
kombinerar teori och praktik Sunda värderingar Helheten är större än summan av dess delar.
Cecilia är verksamhetsarkitekt och arbetar med strategisk planering och styrning. aRway | Vi kartlägger
företag och organisationer i syfte att effektivisera processer och kravställa på IT-stöd. modeller av
verksamhetens processer, mål, intressenter och resurser, med spårbarhet och enkel förvaltning. Du får en
helhetsbild över din verksamhet och tydliga mål att arbeta emot. Fler utbildningar som genomförs på
beställning hittar du inom respektive område. Sundblad & Sundblad is a premium resource when it comes to
software architecture, software to business alignment, microservices organised around business capabilities.
Vår vision är att framgång och goda förhållanden grundas i sunda värderingar. modeller av verksamhetens
processer, mål, intressenter och resurser, med spårbarhet och enkel förvaltning. Vår vision är att framgång
och goda förhållanden grundas i sunda värderingar. Fler utbildningar som genomförs på beställning hittar du
inom respektive område.

