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Cobit
®
 Foundation 

 
Kursen COBIT Foundation beskriver fördelarna med ett ordentligt ramverk för IT 
Governance. Kursen förklarar också hur en organisation kan uppnå effektiv IT Governance 
med hjälp av "best practice" enligt COBIT. Kursen går igenom ramverket och de olika 
komponenterna. 
  
COBIT 5.0 är den enda ram för styrning och ledning av företagets IT som behövs. Denna 
senaste version innehåller de senaste tankegångarna i företagsadministration och metoder, 
och globalt accepterade principer, metoder, analytiska verktyg och modeller för att öka 
förtroendet för, och värde från informationssystem. 
  
COBIT 5.0 bygger på och expanderar från COBIT 4.1 genom att integrera andra stora 
ramar, standarder och resurser, inklusive ISACA: s Val IT och Risk IT, ITIL ® och relaterade 
standarder från International Organization for Standardization (ISO). 
  
Utbildningen är tre dagar lång (inklusive frivillig avslutande certifiering) och varvar teori med 
olika övningar. Kursmaterialet är på engelska. 
 
Bland annat så kommer kursen att omfatta följande delar: 

 Introduktion till IT Governance och COBIT 

 Översikt av ramverket COBIT 

 Översikt av COBIT-komponenterna 

 CobiT och IT-miljön 

 Inför certifiering 

 
Målgrupp 

Kursen riktar sig till företagsledning, affärsområdeschefer, IT-management och revisorer, IT-
revisorer, verksamhetsutvecklare, IT-chefer, kvalitetsansvariga inom IT, processansvariga 
och chefer i organisationer som tillhandahåller IT-tjänster. 
  

Förkunskaper 

Inga. Men vi rekommenderar att deltagarna har viss erfarenhet av området IT Governance. 
 

 
Om BiTA Service Management 
BiTA varit med och drivit utbildningsutvecklingen i Sverige de senaste tio åren inom IT Service Managementområdet och har 
utbildat över 15 000 personer, och vill vi dela med oss av vår samlade kompetens till dig. Med lärare som har en nära 
verklighetsanknytning från konsultuppdrag kan vi erbjuda dig mycket erfarenhet, kompetens, goda exempel samt inarbetad 
pedagogik på våra utbildningar. När de använder vårt presentationsmaterial och följer vår inarbetade pedagogik, då är de 
oslagbara. Det är inte vi som säger detta, det är våra kursdeltagare! 


