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Pega Integration Capability 

(Pega platform 8.5) 

 

Door de stijgende vraag naar Pega-diensten hebben wij het Pega Competence Center gelanceerd. 

Hiermee bundelen we alle kennis en ervaring rond het Pega Business-platform inclusief de verschillende 

oplossingen en projecten. Wij bieden daarmee structuur, focus en overzicht. 

Officiële Pega partner 

Taxonic is een officiële Pega partner, hierdoor hebben wij veel specialistische kennis en ervaring met 

Pega-oplossingen. Daarnaast hebben wij korte lijnen met Pega en hebben we Pega Architecten met 

hands-on ervaring in verschillende projecten. Deze ervaring nemen ze mee in ons opleidingsprogramma 

waardoor de kennis die je hier opdoet, ook echt verschil maakt in je projecten.  

Kennisdeling als kracht 

Leren om externe systemen te koppelen aan Pega? Dan is de integratie training de juiste cursus om in 

een korte tijd bekend te worden met de basisconcepten van integratie en de integratie functionaliteiten 

van Pega. 

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op welke manieren er zijn om externe systemen te koppelen aan 

Pega. De trainingsstijl bestaat uit en mix van theorie en praktijk, zo worden theoretische hoofdstukken 

uitgelegd met hedendaagse voorbeelden. Na elk theoretisch hoofdstuk volgt een korte assessment en 

vervolgens een praktisch opdracht. Op deze wijze wordt een interactieve cursus nagestreefd en zal de 

cursist de theorie sneller opnemen. 

Het resultaat 

De cursist zal in staat zijn om een koppelingen te bouwen gebaseerd op het REST, SOAP, HTTP en CMIS 

formaat. De onderliggende “best practices” van de genoemde koppeling technieken komen ook uitgebreid 

aan bod. 

Wat kun je verwachten van deze training? 

De Taxonic Pega integratie training zal ingaan op wat integratie is en wat Pega aan integratie 
functionaliteiten bevat. Aan de hand van theoretische stukken, die gebaseerd zijn op tastbare 
voorbeelden, wordt er een algemeen beeld van integratie van software geschetst. Vervolgens wordt dit 
algemeen beeld toegepast in de Pega functionaliteiten, en als laatst volgt er een praktisch opdracht die de 
theoretische kennis in het kort zal toetsen. Onderwerpen zoals hieronder beschreven worden behandeld 
in de training: 

• Theoretische kennis over integratie van software 
• Bouwen van een REST connector in Pega 
• Bouwen van een SOAP connector in Pega 
• Bouwen van een CMIS connector in Pega 
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• Inrichten van error handling 
• Simuleren van data in Pega 

• Bouwen van test suites en unit tests in Pega 

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om: 

• Koppelen van Pega aan een extern systeem 
• Maken van een testsuite met bijbehorende unit tests 
• Maken van een CMIS connector 
• Inrichten van error handling 
• Begrijpen van integratie concepten 

Voorkennis 

Pega CSSA certificaat. 

 

 

 

 

Een unieke training met talloze praktijkvoorbeelden met individuele 

begeleiding door gecertificeerde Pega architecten gericht op Integration 

Capability binnen het Pega platform (8.5). 


