סדנה :קורס מבוא לALM -
מידע כללי
תיאור
מבוא ל ALM -הינו קורס הסוקר את חמש הפרקטיקות העיקריות בעולם הפיתוח ,את הכלים התומכים
בהן ,בעיות נפוצות בתעשייה והדרך להתמודד איתן.
הקורס מקנה כלים לביצוע סקירות ארגוניות תקופתיות לצורך זיהוי כשלים ומקומות לשיפור עם ערך גבוה.
לאורך הקורס יוצגו דוגמאות מכלים שונים ,וכך תתאפשר לך בחינת הכלים המתאימים לארגונך.
נושאים עיקריים בקורס
• סקירת חמש הפרקטיקות העיקריות )כתיבה וניהול דרישות ,פיתוח ,בדיקות ,תכנון וניהול
פרוייקטים/גרסאות ,מדדים(
• קשרים בין הפרקטיקות ויישומם ברמת תהליכים וכלים
• המלצות מניסיון בתעשייה )(best practices
• הצגת כלים נפוצים בשוק המממשים את ה best practices -המוצגים בקורס – דוגמאות יהיו שזורות לכל
אורך הקורס ,כיצד הכלים המובילים מממשים את ה .best practices -כלים של חברותIBM, HP, :
Atlassian
קהל יעד
• מנהלי פיתוח ,מנהלי מערכות מידע  IT ,מנהלי איכות ותהליכים ,אנשי צוות שיטות וכלים.
• עובדים המעוניינים להכיר את נושא ה  ALM -בצורה סדורה ,מעוניינים להכיר את הפרקטיקות הנהוגות
בתעשייה והכלים התומכים.
• עובדים המעוניינים לבצע סקירת תקופתית בנושא ולהוציא תוכניות שיפור אפקטיביות.
משך הקורס
 3ימים
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סדנה :קורס מבוא לALM -
סיליבוס
יום 1
• מבוא ל:ALM -
מבט על כל הפרקטיקות |  | best practicesכלים ומתודולוגיות
• בעיות נפוצות בתעשייה בפרקטיקות השונות וכיצד מתמודדים איתם )הדגמה דרך הכלים(
ניהול וכתיבת דרישות | ניהול שינויים ותקלות | ניהול גרסאות/פרוייקטים והערכות עבודה
יום 2
• המשך ,בעיות נפוצות בתעשייה וכיצד מתמודדים איתם )הדגמה דרך הכלים(
פיתוח | ניהול תצורה | תכנון וניהול הפיתוח – משימות  +הערכות עבודה | בדיקות פיתוח | בדיקות | מדדים –
אילו מדדים יש ,אילו מקורות מידע ,הגדרת שכבות להצגת מדדים
יום 3
• מהם השלבים בALM Assessment-
• כיצד לבדוק את מצב הארגון שלי
• כיצד לבנות תוכנית שיפורים אפקטיבית
• קריטריונים לבחירת כלי ALM

מידע נוסף
הקורס מועבר על-ידי המומחים של .ManageWare

לפרטים ניתן ליצור קשר ישירות עם רקפת ברגר:
rakefet@manageware.co.il | 054-7658127
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