AgileBA_PRACT - AgileBAR Practitioner

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

Czas trwania: 2 dni / 16 godz.
1 450,00 zł
1 300,00 zł
Tak

Informacje o szkoleniu
PDU:14 (T: 10, L: 2, S: 2) Dwudniowe szkolenie rozszerza wiedzę z zakresu zwinnego zarządzania projektami
(według AgilePM) o techniki z dziedziny analizy biznesowej. Podczas szkolenia uzyskasz wiedzę i umiejętności
potrzebne do bycia skutecznym analitykiem biznesowym, kt&oacute;ry pracuje w zespole projektowym. Szkolenie
potwierdzi Twoją zdolność do:
Odgrywania kluczowej roli w skutecznym dostarczaniu projekt&oacute;w w zwinnym środowisku.
Zrozumienia i wykorzystania obszernego zestawu technik i praktyk służących skutecznej analizie biznesowej i
pracy zespołowej.
Pomocy zespołowi projektowemu w przejściu od tradycyjnych do zwinnych sposob&oacute;w pracy.
Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat AgileBA Practitioner
wydany przez APMG.
Czego się nauczysz
Zdobędziesz wiedzę niezbędną do podjęcia obowiązk&oacute;w Analityka Biznesowego na poziomie Practitioner w
podejściu zwinnym.
Nauczysz się właściwej interpretacji wskazań przewodnika AgileBA i zastosujesz je w przykładowym projekcie, co
jest niezbędne na egzaminie na poziomie Practitioner.

Do kogo skierowane jest to szkolenie
Szkolenie przeznaczone jest dla analityk&oacute;w biznesowych, analityk&oacute;w zmian, menedżer&oacute;w
projekt&oacute;w, właścicieli produkt&oacute;w, analityk&oacute;w systemowych i tw&oacute;rc&oacute;w
rozwiązań w zwinnym środowisku. Dla os&oacute;b kt&oacute;re chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu AgileBA.
Wymagania wstępne
Kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym.
Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących analizy biznesowej prowadzonej w środowisku zwinnym.
Certyfikat AgileBA na poziomie Foundation.

Wymagania wstępne
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Brak

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Podstawy analizy biznesowej:
Kluczowe elementy podejścia Agile (filozofia, zmienne projektu, pryncypia oraz proces i produkty DSDM):
Role i odpowiedzialności w strukturze zarządczej DSDM.
Zrozumienie środowiska biznesowego organizacji.
Strategia i organizacja:
Analiza środowiska biznesowego za pomocą właściwych technik.
Implementacja strategii organizacji.
Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy oraz zarządzanie komunikacją.
Stosowanie kluczowych technik DSDM:
Praktyczne stosowanie Warsztat&oacute;w Facylitowanych, modelowania i prototypowania, Stosowania
Timebox&oacute;w oraz Rozwoju Iteracyjnego w fazach procesu DSDM oraz odpowiednie wykorzystanie
r&oacute;l DSDM.
Zarządzanie wymaganiami:
Identyfikacja r&oacute;żnych poziom&oacute;w wymagań (Historyjki Użytkownika), podejść do badania i
zbierania wymagań oraz ich praktyczne zastosowanie w procesie DSDM.
Praktyczne stosowanie priorytetyzacji MoSCoW, role związane z użyciem priorytetyzacji w projekcie DSDM.
Praktyczne definiowanie kryteri&oacute;w akceptacji dla wymagań w fazach DSDM oraz ich p&oacute;źniejsza
weryfikacja w postaci testowania (wykorzystanie r&oacute;żnych typ&oacute;w test&oacute;w).
Przygotowanie do egzaminu AgileBA&reg; na poziomie Practitioner.

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych.
Język szkolenia: polski.
Język materiał&oacute;w: angielski.
Wielkość grupy: od 8 do 12 os&oacute;b.
W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe.
Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu.
Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin.
Zakłada się, że uczestnik szkolenia posiada już własny podręcznik &bdquo;AgileBA&reg; - Agile Business Analysis
Handbook&rdquo;.
Istnieje możliwość zakupu obowiązkowego podręcznika: &bdquo;AgileBA&reg; - Agile Business Analysis
Handbook" w cenie 200 PLN.
Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez APMG International.
AgileBA&reg; jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy Agile Business Consortium Limited.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najbliższe terminy
Miejsce
Wirtualna klasa

Terminy
2021-09-29 - 2021-09-30
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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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