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JIRA Administrator
Lær de administrative områder i JIRA og kom dybere ned i, hvordan JIRA-brugeres løbende ønsker til processoptimering
konfigureres i JIRA. På kurset har vi fokus på helheden, hvor der på den ene side er et ønske om at opretholde en god
administrativ styring af JIRA-instansen, så den ikke støver til, samtidig med at det også skal være muligt for JIRAbrugerne at få understøttet deres behov.
Kurset er rettet mod server og datacenter versionerne.

Forudsætninger
For at kunne deltage på kurset, anbefaler vi, at du har 1-2 års erfaring med JIRA, alternativt ½ år som JIRA administrator.

Deltagerprofil
Kurset er for dig, som enten er eller skal igang med JIRA-administratorrollen, Du ønsker en struktureret introduktion til
administrationsmodulet i JIRA og hvordan forretningsbehovet effektivt understøttes.
Den typiske profil er ofte ansatte i udviklingsafdelinger (projektledere, udviklere, eller lignende). Sidder du som 2.level
driftsperson, er kurset også relevant.

Indhold
Systemindstillinger
Bruger- og gruppestyring
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Konfigurere "global permissions"
Projektoprettelse og konfiguration
Issue types
Workflows
Felter og skærme
Projekt permissions og roller
Deling af projektkonfigurationer
Introduktion til skemaer
Kortlægning af forretningsbehov i JIRA
Konfigurering af issue types, felter, skærme og tilhørende skemaer
Tilpassede workflows with conditions, validators og post functions
Konfigurere rettigheder til boards og sprints
Anvende konfigurationer til både nye og eksisterende projekter

Kursusmateriale
Kurset bliver afholdt på dansk, men materialet er udviklet af Atlassian og er på engelsk. Ved starten af kurset udleveres et
kompendium med slides og øvelser. Du vil få et Atlassian-udstedt diplom for gennemførsel.

Underviser
Kristian Thomsen: Har tidligere arbejdet som projektleder, teamleder og agil coach.
HC Hammerstoft: Har arbejdet som udvikler, projektleder og porteføljeleder.
Sune Lindhe: Har en baggrund som udvikler, it-arkitekt og projektleder.
Fælles for underviserne er at de har arbejdet en årrække i store offentlige og private organisationer. Både som fastansat
og konsulent.
Underviserne kommer fra aety, som er autoriserede 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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