... visar vägen till rätt beslut

DIGFrame - grundutbildning
DIGFrame är DirSys ramverk och digitala verktyg för att realisera och stötta
organisationer i förvaltning av IT, informationssäkerhets- samt
digitaliseringsarbete. Med DIGFrame skapas en tydlig koppling mellan IT och
resten av verksamhetens mål och processer.
I vår grundutbildning får du som deltagare ta del av metoder och verktyg för att
kunna planera, genomföra och följa upp detta arbete i er organisations verksamhet.
Utbildningen ger dig en grundläggande kunskap, både teoretisk och praktisk om hur
ni kan nyttja DirSys ramverk DIGFrame.

Vad DIGFrame grundutbildning ger dig
Du får lära dig och får förståelse för:
•
•
•
•
•

Grundkunskap och introduktion till styrmodellerna i DIGFrame
Dokumentera och planera er IT-förvaltning med hjälp av DIGFrame
Planera och följa upp digitaliseringsarbetet
Rapportera och följa upp utfall från informationsklassificeringar
Skapa och dokumentera registerförteckningar

Under utbildningen kommer vi att gå igenom samtliga styrmodeller i DIGFrame enligt upplägget
nedan. Fokus kommer att ligga på att på att få lärdom om arbetssätten i DIGFrame-modulen.

Del 1
• Introduktion till
DIGFrame

• Digitaliseringsarbete
• Teori
• Genomgång av vyer
• Övningsuppgifter

Del 2

Del 3

• Förvaltning av IT
• Teori
• Genomgång av vyer
• Övningsuppgifter

• Informationssäkerhet
• Teori
• Genomgång av vyer
• Övningsuppgifter
• Sammanfattning och
avslut

Målgrupp
•

Alla som förväntas arbeta med någon av DIGFrames styrmodeller. Exempelvis:
o Systemägare / Systemansvariga / Systemförvaltare
o IT-chef / -strateg
o Informationssägare

Deltagare bör ha en grundläggande kunskap om Stratsys och med fördel även ha varit involverad i
organisationens införande av någon av styrmodellerna.
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Agenda
Utbildningen är en heldagsutbildning från klockan 09.00-16.00.

Del 1
•Introduktion
•Vad är DIGFrame?
•Digitaliseringsarbete
•Teori
•Introduktion
•Förutsättningar
•Huvudprocess
•Genomgång av vyer
•Övningsuppgift
Del 2
•Förvaltning av IT
•Teori
•Introduktion
•Vad är en förvaltningsmodell?
•Roller och ansvar
•Genomgång av vyer
•Övningsuppgift
Del 3
•Informationssäkerhet
•Teori
•Introduktion
•Dokumentera personuppgiftsbehandling
•Metod för informationsklassificeringar
•Roller och ansvar
•Genomgång av vyer
•Övningsuppgift
•Sammanfattning och avslut
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