PMI_ZPP - Zarządzanie portfelem projektów wg standardów PMIR

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

Czas trwania: 2 dni / 16 godz.
2 000,00 zł
1 800,00 zł
Nie

Informacje o szkoleniu
PDU 16 (T:16)
Szkolenie przedstawia techniki i narzędzia zarządzania portfelem projektów, które pozwolą na budowę portfela
projektów w organizacjach z punktu widzenia celów biznesowych, procesów zarządzania projektami, programami i
portfelem projektów w kontekście organizacji, rolę Biura Zarządzania Portfelem i umiejętność wyboru zakresu
usług, które powinny być świadczone w organizacji przez PMO, omawia problemy i wyzwania związane z
wdrożeniem procesu Zarządzania Portfelem Projektów i Biura Zarządzania Portfelem w organizacji. Szkolenie
opracowane zostało na podstawie "The Standard for Program Management" Third Edition, Project Management
Institute 2013.

Wymagania wstępne

Doświadczenie w zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji projektów i/lub programów.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Zarządzanie portfelem projektów to metoda osiągania celów strategicznych organizacji za pomocą efektywnego
wyboru i skutecznej realizacji zbioru projektów. Rola Menedżera Portfela, łącząca odpowiedzialność biznesową i
projektową - może być kolejnym etapem rozwoju zawodowego doświadczonego Kierownika Projektu lub
Menedżera Biznesowego. Praktyczne zasady tworzenia i zarządzania portfelem, które przedstawiamy na tym
szkoleniu to zbiór dobrych praktyk, zebranych przez Project Management Institute (PMI) (R) w osobny
standard, który doczekał się już trzeciej wersji. Ważną cechą tej wersji jest spójność z pozostałymi standardami
PMI (R): standardem zarządzania projektem PMBOK (R) Guide oraz standardem zarządzania programem.
Wprowadzenie : projekt, program, portfel: procesy a projekty w organizacji, rola zarządzania portfelem
projektów w zarządzaniu firmą,
Definiowanie Portfela : powiązanie portfela ze strategią organizacji, plan zarządzania portfelem, identyfikacja
komponentów portfela, wybór i wymiarowanie kryteriów oceny komponentów portfela, priorytetyzacja
projektów, budowanie systemu metryk efektywności portfela,
Dostosowanie portfela projektów : równoważenie i optymalizacja portfela projektów, zarządzanie podażą i
popytem - analiza zapotrzebowania i dostępności zasobów, zarządzanie wartością portfela - analiza kosztów i
korzyści projektowych, zarządzanie ryzykiem portfela, zarządzanie strategiczną zmianą,
Autoryzacja i kontrola portfela projektów : monitorowanie zgodności celów projektów ze zgodnością celów
biznesowych organizacji.
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Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu

Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
Język szkolenia: polski
Język materiałów: polski
Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe
Akredytacja: szkolenie opracowane zostało na podstawie &quot;The Standard for Portfolio Management" Third
Edition, Project Management Institute 2013.

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. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja
grupą.
Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej. Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute,
Inc.
PMIR, PMPR, CAPMR, PMBOKR Guide są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute,
Inc.

Najbliższe terminy
Miejsce
Wirtualna klasa

Terminy
2020-06-04 - 2020-06-05

Typy szkolenia
Tradycyjne
Asseco | Wirtualna klasa

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