AB_BPMN - Modelowanie procesów biznesowych BPMN

Czas trwania:
Cena rynkowa:
Cena promocyjna:
Szkolenie autoryzowane:

Czas trwania: 3 dni / 24 godz.
2 800,00 zł
2 450,00 zł
Nie

Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności: identyfikacji, doboru odpowiednich technik modelowania,
modelowania, optymalizacji jakościowej oraz zarządzania dokumentacją proces&oacute;w biznesowych. Szkolenie
przygotowuje egzaminu zewnętrznego &bdquo;Modelowanie proces&oacute;w biznesowych BPMN&rdquo;.
Czego się nauczysz
tworzenia map proces&oacute;w biznesowych,
modelowania logiki proces&oacute;w biznesowych przy wykorzystaniu narzędzi ADONIS lub Enterprise Architect,
modelowania interakcji pomiędzy uczestnikami procesu biznesowego,
podstaw symulacji i analizy proces&oacute;w biznesowych.
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Zespoły projektowe modelowania proces&oacute;w biznesowych, analitycy biznesowi i systemowi, konsultanci.
Kadra menedżerska średniego szczebla.
Wymagania wstępne
Wskazana jest znajomość podstawowych zagadnień związanych z realizowaniem wsp&oacute;łczesnych
projekt&oacute;w (tj. harmonogram, budżet, zasoby, zadania, produkty).
Nie jest wymagana żadna zaawansowana wiedza lub znajomość jakiegokolwiek narzędzia.

Wymagania wstępne
Brak

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Podstawowe pojęcia i zasady zarządzania procesami biznesowymi.
Opis proces&oacute;w: sposoby opisu; notacje; szczeg&oacute;łowość modelowania.
Mapy proces&oacute;w biznesowych.
Podstawowe pojęcia BPMN: podprocesy i zadania, bramki, dane, artefakty, konwersacje, choreografie i obiekty
łączące.
Rodzaje przepływ&oacute;w na diagramach BPMN.
Rozszerzenia modelowania: czasy i koszty czynności procesowych, ryzyko, uczestnicy procesowi.
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Najczęstsze błędy modelowanie i dobre praktyki.
Podstawowe i średniozaawansowane algorytmy symulacyjne.
Ćwiczenia warsztatowe: mapy proces&oacute;w biznesowych, diagramy proces&oacute;w biznesowych,
diagramy kolaboracji, diagramy choreografii, diagramy konwersacji; samodzielne opracowywanie modeli;
analiza modelu procesowego w celu usprawnienia specyfikacji proces&oacute;w.

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
Język szkolenia: polski
Język materiał&oacute;w: polski
Wielkość grupy: 9 os&oacute;b
W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały do ćwiczeń
Szkolenie zgodnie z normą ISO/IEC 19510:2013.
Informacje o egzaminie
Uczestnicy,niezależnie od szkolenia, mogą przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przezInstytut Badań
Systemowych Polskiej Akademii Nauki(IBS PAN). Poniżej link dostrony
http://www.ibspan.waw.pl/polski_certyfikat/index.php?z=6

Najbliższe terminy
Miejsce
Wirtualna klasa

Terminy
2021-09-20 - 2021-09-22

Typy szkolenia
Tradycyjne
Asseco | Zdalna klasa
Asseco | Wirtualna klasa

Więcej informacji:
Zadzwoń 801 30 30 30 lub napisz szkolenia@assecods.pl
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