
Trefwoorden: DYA Infrastructuur download gratis pdf, DYA Infrastructuurboek pdf gratis, DYA Infrastructuur lees online, DYA Infrastructuur
torrent, DYA Infrastructuur epub gratis in het Nederlands, DYA Infrastructuur mobi compleet

DYA Infrastructuur PDF

S.A.D. Jumelet

Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden
via de onderstaande link.

Schrijver: S.A.D. Jumelet 
ISBN-10: 9789012581868

Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 3550 KB

http://pdfmonster.space/nl/38977


1

OMSCHRIJVING

DYA Infrastructuur 1e druk is een boek van S.A.D. Jumelet uitgegeven bij Academic Service. ISBN
9789012581868 De IT-industrie doet er alles aan om complexiteit voorgebruikers af te schermen. IT
wordt meer en meer eennutsvoorziening. Maar achter het stopcontact moeter heel wat ingeregeld worden
om ervoor te zorgendat die nutsvoorziening ook dat doet wat gebruikerservan verwachten. Dit vergt het
uiterste van de ITmanager.Aan de ene kant nemen de eisen ten aanzienvan beschikbaarheid en
schaalbaarheid alsmaar toe,terwijl aan de andere kant de grote IT-leveranciers induizelingwekkend tempo
nieuwe hard- en software op demarkt brengen. De grote uitdaging voor een organisatie isdan ook de IT-
infrastructuur mee te laten evolueren metzowel de behoeften van de organisatie alsook de
nieuwetechnologische mogelijkheden.Deze uitdaging vereist het opstellen van een architectuurvan de IT-
infrastructuur. Methodologisch gezienwas dit tot nu toe een braakliggend terrein. Het isdan ook zeer
verheugend dat nu DYA Infrastructuurbeschikbaar is. Een baanbrekende architectuuraanpakvoor de IT-
infrastructuur, waarmee de belofte van IT alsnutsvoorziening een stuk dichterbij komt.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Daarom is vanuit de methodiek DYA|Infrastructuur en de community die zich hier omheen heeft gevormd
een nieuwe set aan definities ontwikkeld. Er zijn, ...

Koop Dya - stap voor stap naar professionele enterprise architectuur van Berg, M. van den, Steenbergen,
M. van met ISBN 9789012118552. Gratis verzending, Slim studeren.

DYnamische Architectuur (DYA) is een doelgerichte, pragmatische benadering van architectuur. Vraag nu
uw architectuurvolwassenheids scan aan.
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