DevOps_DOL - DevOps LeaderR

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

Czas trwania: 2 dni / 16 godz.
3 200,00 zł
2 640,00 zł
Tak

Informacje o szkoleniu
2-dniowe akredytowane szkolenie DevOps Leader to unikalne i praktyczne doświadczenie dla os&oacute;b,
kt&oacute;re chcą przyjąć podejście przyw&oacute;dztwa transformacyjnego i wywrzeć wpływ na swoją
organizację poprzez wdrożenie DevOps. Przewodzenie ludziom poprzez ewolucję DevOps wymaga nowych
umiejętności, narzędzi, innowacyjnego myślenia i przyw&oacute;dztwa transformacyjnego. Liderzy w całej
organizacji muszą zgodnie wsp&oacute;łpracować w celu rozbicia silos&oacute;w i ewolucji organizacji.
Kurs podkreśla ludzką dynamikę zmian kulturowych i wyposaża uczestnik&oacute;w szkolenia w praktyki, metody
i narzędzia do angażowania ludzi w całym spektrum DevOps poprzez wykorzystanie realnych scenariuszy i
studi&oacute;w przypadku. Uczestnicy szkolenia posiądą konkretne umiejętności do wykorzystania w swojej
pracy, takie jak np. zrozumienie mapowania strumienia wartości.
Czego się nauczysz

Będziesz wiedział, jak projektować, wdrażać i uzasadniać zmianę kultury organizacyjnej, tak by stały się
krytycznym czynnikiem sukcesu w przyjęciu modelu DevOps;
Zrozumiesz dynamikę zmian w kulturze organizacyjnej;
Zostaniesz wyposażony w najlepsze praktyki, metody i narzędzia do angażowania ludzi w całe spektrum działania
modelu DevOps.
Do kogo skierowane jest to szkolenie

Każdy, kto prowadzi, rozpoczyna lub chce rozpocząć program transformacji kultury organizacyjnej do modelu
DevOps;
Wszyscy zainteresowani nowoczesnym przyw&oacute;dztwem IT oraz zmianą organizacyjną;
Liderzy zespoł&oacute;w IT, menedżerowie, dyrektorzy i interesariusze biznesowi szukających możliwości
szybszego tworzenia i wdrażania usług IT;
Praktycy DevOps i agenci zmiany;
Dostawcy narzędzi DevOps, integratorzy system&oacute;w i konsultanci;
Posiadacze certyfikatu DevOps Foundation zainteresowani najlepszymi praktykami DevOps.
Wymagania wstępne
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Wiedza na temat DevOps na poziomie Foundation

Wymagania wstępne
Brak

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Wprowadzenie do kursu Moduł 1: DevOps i przyw&oacute;dztwo transformacyjne
Aktualne definicje DevOps
Korzyści płynące z DevOps
Przyw&oacute;dztwo transformacyjne
Moduł 2: Czy można oduczyć się pewnych zachowań?
Bezpieczeństwo psychologiczne i neurobiologia
Spos&oacute;b myślenia, modele psychologiczne i uprzedzenia poznawcze
Nadz&oacute;r, ryzyka i zgodność (GRC) oraz DevOps
Moduł 3: Jak stać się organizacją DevOps?
Jakie zmiany wprowadza DevOps?
DevOps Kaizen
Wbudowane bezpieczeństwo
Moduł 4: Jak mierzyć by się uczyć?
Unikanie mierzenia realizacji celu
Tworzenie obecnej mapy strumienia wartości (VSM)
Moduł 5: Jak mierzyć by m&oacute;c poprawiać?
Improvement Kata i eksperymentowanie
Tworzenie przyszłej mapy strumienia wartości (VSM)
Moduł 6: Docelowe modele operacyjne i projekt organizacji
Prawo Conwaya
Pożądane efekty działania DevOps
Zasady projektowe DevOps TOM
Moduł 7: Artykułowanie i uspołecznienie wizji
Zmiany organizacyjne w dużych przedsiębiorstwach
Upełnomocnienie ludzi
Nadawanie poza Twoją organizację
Moduł 8: Utrzymanie dynamiki
Business case DevOps
Kultura i klimat
Kultura wysokiego zaufania
Przygotowania do egzaminu Egzamin certyfikowany DevOps Leader Leader

Informacje dodatkowe
Pakiet uczestnika obejmuje:
Materiał do przeczytania przed kursem
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Podręcznik uczestnika szkolenia zawierający prezentację szkoleniową
Specyfikacja wymagań egzaminacyjnych
Zalecana lektura dodatkowa
Glosariusz DevOps
Wskaz&oacute;wki egzaminacyjne
Pr&oacute;bny egzamin DevOps Leader (DOL) z kluczem odpowiedzi
Organizacja szkolenia:
Rodzaj szkolenia: szkolenie otwarte, grupa zamknięta lub klasa zdalna
Język szkolenia: PL lub EN
Język materiał&oacute;w: EN
Wielkość grupy: od 8 do 12 uczestnik&oacute;w
Wymagania wstępne: wiedza na temat DevOps na poziomie Foundation
Akredytacja przyznana Asseco Data Systems przez DevOps Institute
Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej
godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczeg&oacute;łowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie
ze swoja grupą.
Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Egzaminy realizowane są w formie voucher&oacute;w.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco
DevOps Leader (DOL)&reg; jest zarejestrowanym znakiem handlowym DevOps Institute, Inc.

Najbliższe terminy
Miejsce
Wirtualna klasa

Terminy
2021-10-18 - 2021-10-19

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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