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Dekripsi

Terobosan dalam pemanfaatan teknologi informasi (TI) selalu dikaitkan
dengan aspek pengembangan bisnis. Untuk itu semua model penyelesaian
masalah dari mulai perencanaan, evaluasi, implementasi hingga ke proses kaji
ulang (review) sebuah keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan
teknologi akan dibahas lebih mendalam.
Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan (network) serta
adanya integrasi antar jaringan yang baik akan memperlancar kegiatan
operasional perusahaan.
Manajemen TI yang baik perlu dilakukan karena TI adalah sebuah investasi
yang tidak murah. Manajemen TI yang tidak memadai (inappropriate
technology management) akan bisa merusak citra perusahaan dimata
konsumen, namun demikian teknologi informasi juga merupakan sarana bagi
organisasi untuk melakukan pengembangan bisn (business development).
TI merupakan aset bagi organisasi yang jika dikelola dengan memadai dapat
berperan sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang
dihadapi perusahan khususnya yang membutuhkan solusi berbasis
competitive advantage.
Para peserta pelatihan diharapkan memiliki kesempatan untuk
mengeksplorasi semua aspek yang mendukung tercapainya penerapam
strategi teknologi informasi dan rencana induk yang berhasilguna. Program
pelatihan ini khusus dirancang untuk bank dan lembaga keuangan dan
termasuk di dalam program pelatihan ini akan membaha studi kasus dari
organisasi bank dan lembaga keuangan di seluruh dunia.
Program ini dirancang berdasarkan perspektif meningkatkan hasil
(deliverables) dari penerapan TI, yang merupakan salah satu indikator
keberhasilan suatu tata kelola organisasi dan secara praktis merupakan suatu
ukuran penting. Pelatihan ini akan memberikan wawasan dan kemampuan
kepada peserta dalam menhadapi tantangan dalam penyusunan dan penerapan
teknologi informasi untuk perkembangan organisasi.
Pelatihan ini dirancang dengan mendasarkan pada interaksi intensif antara
peserta dan fasilitator, dan dilengkapi dengan diskusi serta studi kasus terkait
inisiatif penyusunan penerapan dan pengembanagan TI dan rencana induk TI
yang dilaksanakan di lingkungan organisasi dimana para peserta berada.
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Tujuan

Peserta

Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta akan memperoleh manfaat:


Memahami berbagai model penyelesaian masalah dengan berbasis
Teknologi Informasi untuk pengembangan bisnis.



Mampu mengidentifikasi potensi yang terdapat pada Teknologi Informasi
sebagai sumberdaya dan aset organisasi untuk dapat dimanfaatkan guna
mendapatkan solusi permasalahan yang sedang dihadapi organisasi.



Para Manajer yang berusaha untuk meningkatkan produktivitas bisnis
melalui penerapan TI.



Pengambil keputusan yang terlibat dalam mengembangkan dan
mengevaluasi penerapan TI.



Eksekutif yang terlibat dalam manajemen dan tata kelola sumber daya TI.



Para praktisi IT yang ingin meningkatkan pengetahuan mereka tentang
aplikasi bisnis strategis dan keselarasannya dengan stategi TI.

Durasi

2 Hari

Tanggal

Mohon lihat jadwal AAI atau dapat menghubungi Sekretariat.

Tempat

Hotel Sapphire Sky (BSD).

Biaya

Mohon menghubungi Kantor AAI

Materi

















Segmen1: The Information Economy
Segmen 2: Pricing and Versioning Information
Segmen 3: Right Management
Segmen 4: Recognizing and Managing Lock-in
Segmen 5: Networks and Positive Feedback
Segmen 6: Cooperation and Compatibility
Segmen 7: Waging a Standard War
Segmen 8: Harnessing IT
Segmen 9: Enterprise Architecture and IT Governance
Segmen 10: IT Organization
Segmen 11: Integrating IT
Segmen 12: IT Performance Management
Segmen 13: IT Outsourcing
Segmen 14: Managing IT Invesment.
Segmen15: Case Study

Untuk pertanyaan lebih lanjut, mohon menghubungi Hendrawan Yusdanto (HP/WA: 08122238-9800) atau di 021-29168695.
Email: info@americanacademyindonesia.com
Website: www.americanacademyindonesia.com

FB: Sekretariat Aai
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