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Introduktion til Jira (Cloud)
Få en introduktion til et af de stærkeste værktøjer indenfor opgavestyring i det grundlæggende kursus “Introduktion til
Jira”. Dette værktøj tilbyder et stærkt alternativ til Excel-ark, MS-Project, gule sedler og opslagstavler. Værktøjet kan
bruges til alle former for projektstyring, men er særligt egnet til agile organisationer, både i IT-afdelinger og i resten af
organisationen. Kurset benytter internationalt valideret standardmateriale fra Atlassian.
Atlassians Jira bliver valgt af stadig flere organisationer til at understøtte medarbejdere med effektive værktøjer til
opgavestyring, så koordinationen af opgaver lettes.

Deltagerprofil
Målgruppen er deltagere, som ønsker at tilegne sig et introducerende kendskab til Jira. Det kan være, at du sidder i en
ikke IT-rettet funktion og mangler projekt/opgavestyringsværktøjer. Indenfor IT kan du måske sidde i rollen som
projektleder, projektdeltager, udvikler, scrum master eller i andre roller.

Udbytte
Overblik over Jiras grundlæggende funktioner
Indentificere forskellen mellem kanban og Scrum boards
Bruge Jira til at organisere, finde og rapportere på dit arbejde
Configurere Jira, så det passer med dit teams processer

Indhold
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Jira overblik
Projekt Boards
Udfyldning af issues
Kanban boards
Scrum boards
Søgning
JQL
Filtre
Epics
Dashboards
Det hele i én kontekst

Form ved virtuel afholdelse
Kurset afholdes med fysisk tilstedeværelse eller virtuelt. De virtuelle afholdelser foregår live online med en eller flere
undervisere, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål, samt tale med de andre kursister og lave opgaver og
gruppearbejde via 'breakout rooms'. Se mere i vores faq.

Kursusmateriale
Kurset bliver afholdt på dansk, og materialet, der er udviklet af Atlassian, er på engelsk. Ved starten af kurset udleveres et
kompendium med slides og øvelser.

Underviser
Fælles for underviserne er, at de har arbejdet en årrække i store offentlige og private organisationer. Både som
fastansatte og konsulenter. Underviserne kommer fra aety, som er autoriseret Atlassian Gold Solution Partner, og de har
alle beskæftiget sig med Atlassians produkter i en årrække. Underviserne hjælper til hverdag offentlige og private
organisationer med at implementere Atlassians produkter, heriblandt Jira og Confluence.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Jette Ravn Merkel
+45 72202695
jetm@teknologisk.dk
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