strategia i nadzór IT

COBIT® 5
poznaj najnowsze podejście do ładu
korporacyjnego i strategii IT

COBIT 5
To zbiór najnowszych wytycznych stowarzyszenia ISACA
w obszarze strategii i kontroli IT. COBIT rozwijany
i używany jest od niemal 15 lat. Bazuje na doświadczeniu
firm i użytkowników z obszarów biznesu, IT, ryzyka,
bezpieczeństwa oraz audytów.

Równowaga, optymalizacja
COBIT 5 to
kompleksowe
rozwiązanie

Obejmuje wszystkie
obszary działania
przedsiębiorstwa

Pomaga realizować cele w obszarze zarządzania i kontroli
nad technologiami informatycznymi wykorzystywanymi
w przedsiębiorstwach.
Pokazuje jak najlepiej wykorzystać technologie
informatyczne przy utrzymaniu równowagi pomiędzy
realizowanymi korzyściami, a optymalizacją poziomu
ryzyka oraz wykorzystania zasobów.

Prosta architektura dla
złożonych organizacji

COBIT 5
zintegrowana struktura

Uwzględnia istniejące
na rynku standardy
i dobre praktyki

Pomaga zaspokoić
potrzeby różnych
interesariuszy

Dlaczego
COBIT 5?

Obiektywna ocena dojrzałości
procesów IT, dzięki zastosowaniu
standardu ISO 15504.

1.

2.

COBIT 5 to najlepsze wykorzystanie
zdolności i zasobów IT do realizacji
celów biznesowych.

Znakomite uzupełnienie dla
istniejących standardów i dobrych
praktyk, m. in. ITIL, TOGAF, PRINCE2.

To podejście do audytu
IT rekomendowane przez
Komisję Nadzoru Finansowego
(rekomendacja D).

COBIT 5 to zebrane doświadczenia
i wiedza ekspertów z całego świata.

Szkolenia i certyfikacje COBIT 5
Szkolenie COBIT 5 Foundation

Program i materiały
wykorzystywane na
naszych szkoleniach

Stanowi wprowadzenie do tematu ładu korporacyjnego i strategii IT. Opisuje
podstawowe zasady i techniki opisane w publikacjach COBIT 5. Przygotowuje
do uzyskania oficjalnego certyfikatu ISACA – COBIT 5 Foundation.

stworzył Gary Hardy –
jeden z głównych autorów
książek COBIT 5.

Szkolenie COBIT 5 Implementation
Pokazuje w jaki sposób zastosować podejście ciągłego doskonalenia, jak stworzyć i utrzymać zrównoważoną
strukturę zarządzania i nadzoru nad IT w przedsiębiorstwie. Uczestnicy tego szkolenia nauczą się stosować
wytyczne COBIT 5 w organizacjach o różnym rozmiarze i charakterze. Szkolenie przygotowuje do uzyskania
certyfikatu na poziomie zaawanasowanym - COBIT 5 Implementation.

Szkolenie COBIT 5 Assessor
Przedstawia model oceny procesów w organizacji IT opisany w COBIT 5. Model referencyjny COBIT 5 jest
wiarygodnym, spójnym i powtarzalnym sposobem oceny możliwości procesów. Szkolenie przygotowuje do
uzyskania certyfikatu COBIT 5 Assessor.

COBIT 5 w Conlea to
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Bądźmy w kontakcie
Conlea Sp. z o.o.
ul. Lęborska 3b
80-386 Gdańsk

tel: +48 58 73 27 108
fax: +48 58 73 27 107

conlea@conlea.pl
www.conlea.pl

Dowiedz się więcej

www.conlea.pl/cobit5
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