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Celem przedmiotu jest:
- zapoznanie z teoretycznymi i praktycznymi aspektami modelowania infrastruktury IT w logistyce
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wykłady

Wprowadzenie do zagadnień związanych z teoretycznymi i praktycznymi aspektami wykorzystania infrastruktury IT w logistyce. Omówienie koncepcji
modelowania infrastruktury IT oraz typów modeli i obiektów wykorzystywanych w logistyce. Wprowadzenie do infrastruktury systemu ADOit oraz innych
systemów informatycznych, m.in. ADONIS, ADOscore, ADOlog.

Pełny opis przedmiotu15):

B.

ćwiczenia

1. Podstawy koncepcji zarządzania architekturą i usługami IT: modelowanie i analiza architektury oraz usług IT w logistyce; 2. Kompleksowe zarządzanie
architekturą i usługami IT; 3. Zarządzanie usługami IT w logistyce: architektura biznesowa, procesy zarządzania usługami IT, opracowywanie katalogu usług
na podstawie ITIL, implementacja standardów IT, takich jak: ITIL oraz COBIT z wykorzystaniem modeli referencyjnych; 5. Zarządzanie architekturą IT w
logistyce: architektura aplikacji, architektura oprogramowania, infrastruktura sprzętowa, itp. 6. IT Controling.
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01 - definiuje i opisuje problemy z zakresu zarządzania architekturą
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problemu
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