Rozdělení kurzů s tématikou business analýzy
AKREDITOVANÉ KURZY ÚROVNĚ FOUNDATION (s certifikační zkouškou)

Business Analysis Foundation

Business Change Foundation

Foundation

•
•
•
•

pochopení principů business změn
porozumění dvojí úloze IT v rámci business změn
znalost životního cyklu business změny
pochopení potřeby holistického přístupu a vybraných
technik

•
•
•
•

pochopení šíře disciplíny business analýzy
procesní náhled na disciplínu business analýzy
perspektivou BCS
znalost klíčových technik používaných napříč
životním cyklem business změny
výborný základ pro navazující kurzy business
analýzy úrovně Practitioner

AKREDITOVANÉ KURZY ÚROVNĚ PRACTITIONER (s certifikační zkouškou)

Business Analysis –
Requirements Engineering

Practitioner

Business Analysis - Modelling
Business Processes
•
•
•
•
•

porozumění modelování procesů
principy a postupy modelování business
procesů
hierarchie procesních modelů
použití diagramů aktivit pro modelování
business procesů
základní přístupy ke zlepšování procesů

•
•
•

hlubší pochopení disciplíny inženýrství
požadavků (RQE) a jejich etap
nejčastěji používané techniky v rámci
RQE
inspirace pro strukturaci dokumentace
požadavků

Business Analysis Practice
•
•
•
•

pochopení strategické analýzy
včetně typicky používaných technik
doporučované postupy pro analýzu a
řízení zainteresovaných stran
posouzení perspektiv
zainteresovaných stran a
modelování business aktivit
postupy identifikace variant řešení a
sestavení business case

Prakticky zaměřené

NEAKREDITOVANÉ KURZY (bez certifikační zkoušky)

Business analýza dle BABOK®
V3
•
•
•
•

představa o šíři disciplíny business
analýza
znalost mezinárodně uznávaného
standardu BABOK®
praktické procvičení klíčových technik
základní představa o rozdílech práce
business analytiků v agilním prostředí

Business analýza v agilním
prostředí

Techniky business analýzy
•
•
•

základní představa o přístupu IIBA a
BCS ke strukturaci disciplíny BA
seznámení se 120 technikami
využitelnými v rámci aktivit BA
praktické vyzkoušení vybraných
technik na komplexních příkladech

•
•
•
•
•

koncept business agility a nezbytnosti
dekompozice cílů
perspektivy business analýzy v agilním
režimu a souvisejících techniky
pochopení aplikace rámce RQE
v agilním kontextu
návody pro organizaci požadavků
seznámení s rolí business analytika při
řízení a monitorování iterací
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