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SZKOLENIE ŚREDNIO ZAAWANSOWANE

 

Przygotowanie do zdobycia certyfikatu
IQBBA Poziom Podstawowy
 
IQBBA/F
 
Czas trwania: 3 dni (24h)
 
Szkolenie "IQBBA Foundation Level" wprowadza uczestnika w obszar analizy biznesowej w IT.

Oparte jest na programie nauczania IQBBA Foundation Level opracowanym przez międzynarodową

organizację IQBBA (International Qualification Board for Business Analysis). W skład IQBBA

wchodzą przedstawiciele analizy biznesowej ze świata nauki, przemysłu oraz doradztwa.
 
Cele szkolenia 
..............................................................................................................................................................

Zapoznanie uczestników z procesami i technikami analizy biznesowej wg IQBBA

Zapoznanie uczestników z nomenklaturą stosowaną w obszarze analizy  biznesowej

Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego IQBBA Foundation Level, omówienie formuły oraz

zasad egzaminu
 
Zalety 
..............................................................................................................................................................

Szkolenie "IQBBA Foundation Level" prowadzone przez eksperta z kilkunastoletnim

doświadczeniem w branży IT i szeroką wiedzą w zakresie procesów IT, dodatkowo od lat

pełniącego wiodącą funkcję w strukturach organizacji IQBBA i jednego z głównych autorów

programu certyfikacji IQBBA

Teoria poparta praktyką projektową - odniesienie omawianych tematów do rzeczywistych

sytuacji projektowych

Analiza przykładowych pytań egzaminacyjnych ze wskazaniem na istotne dla zdania egzaminu

aspekty

Certyfikacja na poziomie Foundation stanowi podstawę uzyskania kluczowych kwalifikacji w

dziedzinie analizy biznesowej.
 
Dla kogo? 
..............................................................................................................................................................

Analityków systemowych i biznesowych, właścicieli produktu, właścicieli biznesowych

Inżynierów oprogramowania i systemów

Osób planujących rozwój kariery zawodowej w kierunku inżynierii wymagań, w tym analizy

systemowej/biznesowej

Testerów, QA, osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości systemów informatycznych i

oprogramowania

Menadżerów IT i konsultanci zarządzania, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę i podstawowe

zrozumienie obszaru inżynierii wymagań
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Wymagania 
..............................................................................................................................................................

Podstawowa znajomość cyklu życia produktu informatycznego

Znajomość nomenklatury stosowanej w wytwarzaniu oprogramowania i realizacji projektów

informatycznych
 
Program 
..............................................................................................................................................................

Podstawy Analizy Biznesowej
Terminy i definicje
Rola analityka biznesowego
Przegląd czynności analizy biznesowej
Kompetencje

Definicja strategii
Analiza wewnętrzna
Analiza zewnętrzna
Identyfikacja interesariuszy
Propozycja i analiza rozwiązania
Inicjalizacja projektu

Zarządzanie procesem analizy biznesowej
Podejścia do analizy biznesowej
Komunikacja
Produkty
Narzędzia i techniki

Inżynieria wymagań w analizie biznesowej
Opracowywanie wymagań
Zarządzanie wymaganiami
Narzędzia i techniki

Ocena i optymalizacja rozwiązania
Ocena rozwiązania
Optymalizacja


