
Online, 29-30 marca 2022

Warsztat

•Planowanie analizy biznesowej  

•Analiza i modelowanie procesów biznesowych

•Dokumentowanie wymagań w projektach zwinnych - SCRUM

•Wykorzystanie narzędzi informatycznych do modelowania i symulowania procesów biznesowych 

• Wykorzystanie diagramów notacji UML - z wykorzystaniem narzędzi online

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

Analiza biznesowa w praktyce 
projektowania produktu i usługi
Chcesz wiedzieć jak wykorzystać analizę biznesową w projektach?



Warsztat

Dla kogo?

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli

•  Jesteś menedżerem zarządzającym rozwojem strony, aplikacji lub usługi
•  Zarządzasz zespołem pracującym nad nową stroną, aplikacją lub usługą
•  Nie wiesz jak udoskonalić etap wydobywania, dokumentowani i zarządzania    
 wymaganiami Twoich klientów.
•  Zastanawiasz się które techniki i narzędzia mogą usprawnić proces analizy wymagań i  
 projektowania rozwiązania.
•  Chcesz wiedzieć jak wykorzystać analizę biznesową w projektach zwinnych Agile.
•  Jesteś zainteresowany zdobyciem nowych kompetencji.

Cele szkolenia

• Przedstawienie i przećwiczenie podstawowych etapów związanych z procesem   
 wydobywania, dokumentowania wymagań i projektowania rozwiązania
•  Przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy i wprowadzenie w zagadnienia związane
 z Analizą biznesową
•  Przygotowanie uczestników do pracy z zespołem projektowym, developerskim 
 i klientami

Zalety

•  Szkolenie prowadzone będzie w formie praktycznych warsztatów z niezbędną ilością   
 pojęć i teorii
•  Szkolenie prowadzone będzie przez praktyka oraz doświadczonego trenera
 i wykładowcę który współpracował z wieloma zespołami z największych korporacji jak 
 i software house’ów.
•  W sposób ciekawy i przystępny omówione będą nawet najbardziej zawiłe zagadnienia  
 związane z Analizą biznesową.

Czas szkolenia:

2 dni szkoleniowe (16 godzin)

Forma prowadzenia szkolenie:

Szkolenie będzie miało formę warsztatów online.

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, 
prostych narzędzi, miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego.

Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex



WarsztatWarsztat

Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. Tym razem było to szkolenie 
z Facylitowania.  Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto szuka różnych technik na prowadzenie spotkań. 
Co mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa - teorii było niewiele, za to praktyki 
mnóstwo, praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!
Monika Sabat, Project Manager, AmRest

Dzień 1

Wprowadzenie do Analizy biznesowej

1. Podstawowe pojęcia i definicje w Analizie biznesowej
2. Etapy procesu Analizy biznesowej w procesach Agile, Waterfall i mieszanych
3. Która metodyka projektowa będzie najlepsza?

Planowanie analizy biznesowej

4. Identyfikowanie interesariuszy i person użytkowników
5. Określanie źródeł wymagań
6. Planowanie komunikacji z interesariuszami

Analiza strategiczna

7. Techniki analizy strategicznej
8. Analiza luk (Gap analyzes)

Wydobywanie wymagań biznesowych

9. Identyfikowanie celu biznesowego, problemu, potrzeby klienta/użytkownika/organizacji
10. Typy wymagań
11. Metody wydobywania wymagań

•  warsztaty wymagań z klientem/użytkownikami
•  wywiady
•  obserwacje
•  ankiety
•  analiza dokumentacji

Analiza i modelowanie procesów biznesowych

12. Podstawowe pojęcia w analizie procesów biznesowych
13. Analiza i doskonalenie procesów as-is to-be
14. Modelowanie procesów w notacji BPMN - podstawowe elementy notacji
15. Wykorzystanie narzędzi informatycznych do modelowania i symulowania procesów biznesowych - z wykorzystaniem 
narzędzi online



Dzień 2

Modelowanie i dokumentowanie wymagań

16. Wykorzystanie diagramów notacji UML - z wykorzystaniem narzędzi online
17. Diagram przypadków użycia, aktywności, sekwencji, diagram klas

Dokumentowanie wymagań w projektach zwinnych - SCRUM

18. Wymagania jako historyjki użytkownika - User Stories vs Use Case
19. Opisywanie wymagań jako kryteria akceptacji

Zarządzanie wymaganiami

20. Tworzenie i zarządzanie wymaganiami w Backlog’u produktu
21. Metody priorytetyzowania wymagań
22. Metody wyceny i planowania pracy

Zapewnianie jakości i kontrola jakości wymagań i produktu

23. Przegląd i listy kontrolne w projektach klasycznych
24. Utrzymywanie jakości wymagań i wytwarzanego produktu w projektach zwinnych

Ocena i walidacja przyjętego rozwiązania

25. Techniki oceny - walidacji przyjętego rozwiązania

Warsztat

Dzień dobry, z przyjemnością podzielę się moimi odczuciami. Warsztat był absolutnie niezwykły, wciągnął mnie i innych bez reszty. 
Znakomita i sprzyjająca atmosfera do rozmów którą wykreował nam trener Łukasz. Musze przyznać że ja jestem dość niesforna i 
szybko się nudzę a to szkolenie pochłonęło mnie bez reszty i wszystko pamiętam co jest kolejnym sukcesem.
Same pozytywy i tylko pozytywy.

 Aldona  Skarbek-Jakubowska, BNP PARIBAS Bank Polska S.A 


