Kursus
3 dage
Nr. 89066 P

DKK 11.900
ekskl. moms

Dato

Sted

14-12-2020

Ballerup

05-01-2021

Aarhus

25-01-2021

Ballerup

27-04-2021

Ballerup

11-08-2021

Ballerup

Certified Agile Business Analyst
På kurset Certified Agile Business Analyst vil du blive internationalt certificeret inden for forretningsanalyse i en agil
kontekst. Kurset fokuserer på de grundlæggende principper og har en god blanding af teori og praksis. Forstå
principperne bag det agile manifest og generelt den agile tilgang til softwareudvikling og forstå forretningsanalytikerens
rolle i agil udvikling samt lær nogle af de analyseteknikker, som bruges i de agile projekter. Du vil få en bedre forståelse
for estimering, planlægning og effektive sprint reviews.Kurset er på 2 dage, samt eksamen den efterfølgende dag.

Forudsætninger
Det anbefales, at du har en grundlæggende forståelse af rollen som en forretningsanalytiker i systemudvikling, samt en
generel forståelse af systemudviklingsprocessen. Det anbefales at du har nogen erfaring inden for indsamling, analyse og
dokumentation af krav. Kurset er på dansk, men slides, kursusmaterialet og eksamen er på engelsk. Det kræves derfor,
at du kan læse og skrive engelsk på forretningsniveau.

Deltagerprofil
Kurset er for alle, der arbejder med forretningsanalyse i eller omkring et agile projekt. Deltagerprofilen kan være:
Forretningsanalytiker
Product Owner

Udbytte
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Du får en praktisk tilgang til teorien inden for agil udvikling, og blandt andet følgende udbytte:
Værdsætte principperne bag det agile manifest og den agile tilgang til softwareudvikling
Forstå forretningsanalytikerens rolle i agil udvikling
Forretningsanalyse i agil kontekst
Analyseteknikker i agile projekter
Estimering og planlægning
Forstå vigtigheden af effektive sprint reviews og hvordan man kan bidrage til løbende procesforbedringer ved hjælp
af retrospectives

Indhold
Kurset er både teoretisk og praktisk. Igennem øvelser og dialog vil teorien blive bearbejdet i løbet af hele kurset. Der vil
derudover være 2-3 timers hjemmeopgaver i form af læsning af pensum og opgaveløsning.
På kurset vil du komme igennem følgende:
Forretningsanalyse, det agile manifest og de agile principper
Forretningsanalytikerens rolle i et agilt projekt
Agile teknikker for en forretningsanalytiker
Tænk som en kunde og forretningsværdi
Undgå spild
Forstå hvad der er muligt
Samarbejde og løbende forbedringer

Certificering
Eksamen dagen efter kurset.
Beståelsesprocent: Beståelsesprocenten på certificeringen er ca. 65%
Antal Spørgsmål: 40
Tid: 75 minutter, medmindre du har engelsk som modersmål, da vil du kun have 60 minutter
Format: multiple choice spørgsmål
Du skal have min. 65% rigtige for at bestå eksamen Certified Agile Business Analyst. Eksamen er på engelsk og er
inkluderet i kursusprisen.

Underviser
Undervisningen varetages af en erfaren underviser fra Teknologisk Instituts netværk bestående af branchens dygtigste
undervisere, som ikke kun har rutine i at undervise i softwaretest, men også mange års praktisk erfaring fra forskellige
agile projekter, hvilket giver dig den bedste indlæring, samt viden om best practice.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Charlotte Heimann
+45 72203147
chhn@teknologisk.dk
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