2-daagse training

Artificial Intelligence in Business
Voeg met AI waarde toe aan uw organisatie

Initiatief en organisatie

In samenwerking met

training.heliview.nl/artificial-intelligence-in-business

Wat leert u in deze training?

• De verschillende vormen van AI zijn u bekend en u kunt hype van

realistische doelen onderscheiden;

•Het is u duidelijk hoe u uw overvloed aan informatie in kan zetten
om de organisatie te ondersteunen en/of te verbeteren;
•De toepassing van AI kunt u omzetten in nieuwe verdienmodellen
of nieuwe en efficiëntere modellen;
•U leert anders en buiten bestaande denkpatronen te denken:
waarom de techniek ondergeschikt is aan de toepassing en dat AI
nieuwe kansen biedt;
•Onderscheidt u ‘nice to have’ oplossingen van oplossingen die
daadwerkelijk rendement opleveren;
•Herkent u waar en hoe AI toegepast kan worden in de eigen
organisatie of werkomgeving en gebruikt u de opgedane praktijkkennis om zelf pilots of projecten op te starten;
•Onderscheidt u theoretische techniek van werkelijk werkende
oplossingen;
•Bent u in staat een AI strategie en roadmap uit te zetten;
•Herkent u privacy issues en valkuilen en weet hoe hier mee om
te gaan.

Kijk voor actuele trainingsdata op onze website

2-daagse training

Artificial Intelligence in Business
Voeg met AI waarde toe aan uw organisatie
Wat is de impact van Artificial Intelligence op uw organisatie?
Het is intussen wel duidelijk dat Artificial Intelligence (AI) een grote rol gaat spelen in organisaties.
Maar welke rol dan en waar zit dan de waarde voor bedrijven? In de afgelopen 2 jaar is er meer data
geproduceerd dan in alle jaren hiervoor. Niet alleen door mensen maar ook door sensoren en camera’s.
Kortom: we hebben meer data dan we als mens kunnen verwerken of raadplegen. Ontwikkelingen als
AI kunnen ons helpen al deze data te verwerken en ons te voorzien van relevante informatie op het
moment wanneer we deze nodig hebben.
In deze training gaan we niet in op de techniek achter AI maar op de toepassing en de business kansen
van AI. En hoe u uw kennis over AI daadwerkelijk inzet om meer rendement te behalen voor de
organisatie. In de training komen verrassende ideeën en toepassingen van AI aan bod, die u inspireren
om daadwerkelijk écht nieuwe kansen te pakken. Het resultaat van de training is dat u na afloop
beschikt over een roadmap voor een AI strategie en minimaal één praktijk case heeft waar u direct mee
aan de slag kunt in uw organisatie.
Interesse? Schrijf u dan in voor deze praktische training via de website:
training.heliview.nl/artificial-intelligence-in-business

Uw trainer
Ton Abelen – Management Consultant & Trainer
Tijdens zijn carrière bij IBM heeft Ton de opkomst van Artificial
Intelligence letterlijk van dichtbij meegemaakt. Business managers,
directies waren direct geïnteresseerd in de kansen die deze nieuwe
ontwikkeling beloofde. Maar techniek omzetten naar in de praktijk
toepasbare oplossingen bleek heel lastig. Vandaar dat Ton zich hier
in gespecialiseerd heeft. Hoe maak je de zaken simpel en focus je op
praktische toepassing.
Ton is niet technisch maar is zeer bedreven in de business uitdagingen over te brengen aan techneuten.
Techniek is niet leidend, de business en de organisatie zouden leidend moeten zijn, echter lopen die vaak
aan tegen beperkingen in kennis en tijd. Dat is waar de kracht van Ton ligt, de business in heldere
simpele taal inspireren waar kansen liggen en hoe dit aan te pakken.
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Programma
Blok 2 Anders denken

DAG 1

Hoe ziet uw toekomst eruit?

AI haalt je uit je comfort zone

Waar zit de winst en het rendement?
Waar zou u AI toegepast zien worden?
Hoe zet u AI succesvol in?

Blok 1 Overzicht AI
AI nu en in de toekomst

Praktijkoefening
Bepaal hoe uw werk er over 10 jaar uit ziet

Wat is de impact van AI op uw business/rol?
Blok 3 Succesvolle oplossingen
Verschillende vormen van AI (machine learning,
deep learning en robots)

Wat is succes?

Waar zit de waarde voor uw organisatie?

Hoe bepaalt u succesfactoren?

AI in relatie tot andere nieuwe technologieën

Wie bepaalt wat succes is?

Voorbeelden van toepassingen in de praktijk

Hoe blijft u op het juiste spoor?

Praktijkoefening
Waar staat u nu en wat heeft u aan informatie?

Praktijkoefening
Bepaal hoe uw klant succes ervaart

Waarom mag u deze training niet missen?
U leert hoe u tot de juiste strategie en aanpak komt om met AI waarde toe te voegen. Na afloop
van de training:
• beschikt

u over een roadmap voor een AI strategie
u minimaal één praktijk case die direct toegepast kan worden binnen uw organisatie
• gaat u zelf aan de slag met praktijkoefeningen
• kunt u met vakgenoten sparren over praktische problemen en een plan van aanpak
• krijgt u veel persoonlijke aandacht door de kleine groepsgrootte
• heeft
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DAG 2

Blok 5 Toepassing in de praktijk
Het maken van een plan

Van strategie naar executie

Het maken van keuzes
Het bepalen van uw rendement
Beschikbare resources
Wat is de kans van slagen?

Blok 4 Strategie
Acceptatie door gebruikers
Hoe ontwerpt u een AI strategie?
Het presenteren van uw plan
Hoe gaat u om met weerstand?
Risico’s voor uw organisatie
AI en data privacy

Praktijkoefening
Werk een praktijkcase uit waar u direct
verder mee kunt

Hoe gaat u om met meerdere waarheden?
Hoe gaat u om met bestaande ICT?

Praktijkoefening
Maak een roadmap/strategie

Deze training is ontwikkeld voor
De training is interessant voor iedereen die zich op strategisch en tactisch niveau bezighoudt
met data en meer wil weten over Artificial Intelligence en haar toepassing in business.

Te denken valt aan functies als:
• Manager

• Manager

• Business

innovatie
intelligence analist
• Manager informatiemanagement
• Informatie analist

• Personen

informatisering & automatisering
vanuit de business zijde die d.m.v AI
hun business willen verbeteren

Inschrijven
Inschrijven

Algemene informatie

Prijs

Contact

De deelnemersprijs voor deze tweedaagse
training bedraagt € 1.595,00 (excl. BTW)*

Voor meer informatie over uw inschrijving kunt
u contact opnemen met de afdeling Participants
Service: +31 (0)76 - 548 40 20 of
participants@heliview.nl.

* Prijs is inclusief cursusmateriaal, koffie/thee,
verfrissingen en lunchbuffet.

Data en locatie
Kijk voor de actuele data en locaties op
de website.
Schrijf u in op:
training.heliview.nl/artificial-intelligencein-business

Voor meer informatie over de training neem
contact op met Kim Lucassen:
+31 (0)76 - 548 40 59 of
kim.lucassen@heliview.nl.

Annuleringsvoorwaarden
Voor onze betalings- en annuleringsvoorwaarden
verwijzen wij u naar onze website.

Incompany training
Wij organiseren deze training ook graag incompany voor u. Heeft u meerdere collega’s die ook deze
training willen volgen dan is incompany een uitstekende optie:
U betaalt een vast tarief. Hoe meer collega’s
deelnemen aan de training, hoe lager uw
investering per deelnemer.

Maatwerk

We passen het programma van de training aan
aan uw wensen en het niveau van uw collega’s.

Maximale flexibiliteit

Expertise trainer

Incompany maakt het voor de trainer mogelijk
zijn of haar ervaring over de specifieke situatie
waar uw organisatie en uw collega’s mee te
maken hebben optimaal in te zetten.
Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een
incompany training? Neem dan gerust contact
op met Laura Tjebbes: +31 (0)76 548 40 15
of laura.tjebbes@heliview.nl.

De training vindt plaats op het moment dat
het u uitkomt. Doordat de training bij u op
kantoor is, is de training eenvoudiger in te
passen in drukke werkschema’s.
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