UDDANNELSE

DET AGILE IT-PROJEKT

UDDANNELSE

UDDANNELSE OM AGILE IT-ANSKAFFELSER, KONTRAKTER OG STYRING

Bliv klædt på til at gennemføre et agilt it-projekt
Hvorfor en uddannelse om agile it-anskaffelser, kontrakter og styring?

TIDSPUNKT
TORSDAG OG FREDAG

I en verden, hvor der løbende stilles flere og flere krav til øget digitalisering, og hvor de landskaber, som de digitale løsninger skal leve i, bliver
mere og mere komplekse, er det relevant at gennemføre sine it-projekter
efter en agil metode, idet den agile metode bygger på en række principper,
som understøtter en succesfuld håndtering af et it-projekt.

DEN 28 OG DEN 29. MARTS 2019

Vi vil på uddannelsen om agile it-anskaffelser, kontrakter og styring sætte
fokus på de særlige aspekter, som man skal være opmærksom på, når man
gennemfører et it-projekt, herunder bl.a. ved valg af metoder og værktøjer,
redskaber til tilrettelæggelse og gennemførelse af en anskaffelsesproces, valg
af udbudsform samt valg af kontrakt. Du vil endvidere opnå kendskab til de organisatoriske og styringsmæssige mekanismer, som er relevante, når du gennemfører et agil it-projekt. Nedenfor er det beskrevet nærmere, hvad du får ud
af at deltage på uddannelsen om agile it-anskaffelser, kontrakter og styring.
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TILMELD DIG HER

UDDANNELSE
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Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith og Implement Consulting
Group udbyder en 4-dages uddannelse om det agile it-projekt, hvor du bliver
klædt på til at forberede og gennemføre et agilt it-projekt fra start til slut.

FÅ TEORETISK SÅVEL SOM
PRAKTISK VIDEN

På uddannelsen vil du få såvel den teoretiske som den praktiske viden, så du
og din organisation har de rette værktøjer til at påbegynde og udforske den
agile rejse.

VI TAGER DIG IGENNEM HELE
DET AGILE IT-PROJEKT

Det vil du få med:
Vores uddannelse tager dig igennem hele det agile it-projekt, herunder den
tilknyttede anskaffelsesproces, og du vil få en sammenhængende forståelse af den agile terminologi, herunder principperne og metoderne i et agilt
it-projekt.

SIMULER EN AGIL
ANSKAFFELSESPROCESS
FÅ KENDSKAB TIL ORGANISATORISKE OG STYRINGSMÆSSIGE MEKANISMER

Uddannelsen vil blandt andet tage dig igennem en simuleret agil anskaffelsesproces, hvor du tilrettelægger og gennemfører dit it-projekt, herunder
foretager valg af udbudsform samt valg af kontrakt. Du vil endvidere opnå
kendskab til de organisatoriske og styringsmæssige mekanismer, som er relevante, når du gennemfører et agilt it-projekt.
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METODIK

ANALYSE & SPECIFIKATION

ANSKAFFELSESPROCES

Agile principper
og metoder

Den agile kravspecifikation

Den agile anskaffelsesproces

EFTER KONTRAKTINDGÅELSE
DAG FIRE
IMPLEMENTERING
Den agile kontrakt og nedbrydning
og prioritering af krav
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ORGANISERING OG STYRING
Roller og ansvar i et agilt set-up

UDDANNELSE

Du vil efter gennemførelse af uddannelsen om agile it-anskaffelser,
kontrakter og styring blandt andet være i stand til:
FORSTÅ

>

TILRET TEL ÆGGE

>

GENNEMFØRE

>

At forstå de agile principper og me-

At tilrettelægge samt gennemføre din

At tilrettelægge samt gennemføre

toder, herunder hvad forskellen er på

agile analyse- og specifikationsfase,

en anskaffelsesproces. Du vil blandt

klassisk vandfaldsudvikling og agil

hvor du bliver klædt på til at identifice-
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Du vil få indsigt i og opnå kendskab
til, hvordan agile værktøjer kan anvendes til udarbejdelse af kriterier
for tildeling. Endelig vil du få kendskab til, hvordan du ved brug af proof-of-concepts og code camps kan
opnå kendskab til tilbudsgivernes
agile metoder og kompetencer under
udbudsprocessen.

Alle dele af uddannelsen understøttes af praktiske værktøjer og metoder, der indgår som integrerede elementer i
uddannelsen. Du får derved direkte hands-on erfaring med de reelle værktøjer og metoder, som du kan bruge, når din
organisation skal arbejde med anskaffelser, kontrakter og styring af agile it-projekter.
Uddannelsen afsluttes med en frivillig eksamen, som gør dig i stand til at dokumentere dine kompetencer inden for
området for agile it-projekter.
Målgruppe
Kurset henvender sig til it-projektledere, strategiske indkøbere, jurister og it-contract managers, der arbejder - eller ønsker at arbejde - med agile it-projekter i praksis. Uddannelsen retter sig både mod det offentlige og mod det
private.

