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   Milyen módszerekkel valósítható meg költséghatékonyan az üzleti rendszerek 
informatikai fejlesztése? 

   Hogyan hárítható el a kommunikációs zavar a riport igénylők és programozók között?
  Az üzleti elemzők szerepe, feladata és kulcskompetenciái
  A legnépszerűbb szoftverfejlesztési módszerek áttekintése
  A Waterfall és a SCRUM különbözősége, alkalmazási területei

A program szakembere:
Miterliné Kovács Edit, ügyvezető, EntSol Hungary Bt., az IIBA nemzetközi szakmai egyesület tagja, 
a Magyar Innovációs Szövetség “Harsányi István” innovációs Díjával elismert közgaszdász

Az International  Institute of Business Analysis szoftverfejelsztésre vonatkozó nemzetközi ajánlásaival

SCRUM agilis szoftverfejlesztés saját élményen alapuló megismerése
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A kétnapos program arra ad adekvát választ, milyen módszerekkel valósítható meg idő- és költséghatéko-
nyan az üzleti rendszerek informatikai fejlesztése, bevonva a folyamat kulcs szereplőit és szoros együtt-
működésre késztetni őket. 

A menedzsment riportok fejlesztésekor gyakran tapasztalható kommunikációs zavar és meg nem értés a 
riport igénylők és programozók között, mivel mindkét szakmai csoport „más nyelvet” beszél. 

Fontos, hogy felépüljön közöttük a „híd” jól képzett üzleti elemzők segítségével, akik mindkét oldal igényeit 
megértik, majd lefordítják a kritériumokat a másik oldal számára is érthető módon, és a projekt időtartama 
alatt folyamatosan közvetítenek a gazdasági és informatikai szakemberek között. 

A program ezt az alapvető célt tűzi ki maga elé, bevonva az összes kulcsszereplőt. 

A résztvevők megismerhetik az International Institute of Business Analysis hatékony szoftverfejlesz-
tésre vonatkozó nemzetközi ajánlásait, valamint  a gyakorlatban már bizonyított „Best Practices” széles 
spektrumát.

A képzés második napjának délutánján a résztvevőknek lehetősége lesz munkacsoport  keretében kipróbálni  
és saját élmény révén megtapasztalni az egyik leghatékonyabb szoftverfejlesztési módszertant, a Scru-
mot, elsajátítván az adott szerepekhez illeszkedő kompetenciákat.

Miterliné Kovács Edit, ügyvezető, EntSol Hungary Bt., az IIBA nemzetközi szak-
mai egyesület tagja, a Magyar Innovációs Szövetség “Harsányi István” innováci-
ós Díjával elismert közgazdász

Nemzetközi környezetben dolgozó üzleti elemző, Excel tréner és Business Intelligence szakértő.
Közgazdász tanulmányait a Corvinus Egyetemen és a Szent István Egyetemen végezte.
A felnőttképzésben évtizedes tapasztalattal rendelkezik, Szakterülete az üzleti elemzési módszertanok 
oktatása, Exceles statisztika vizsgafelkészítés, üzleti intelligencia megoldások alkalmazása az Excel 
eszköztárának segítségével.
Nem csupán elismert egyetemi és főiskolai statisztika-oktató, valamint Excel tréner, hanem egyben 
gyakorlati szakember is, aki az üzleti elemzés terén sok éves tapasztalattal rendelkezik, ezáltal hitele-
sen kapcsolja össze az elméletet a gyakorlattal.
Angol és magyar nyelven oktat.
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Bemutatkozás

A szemináriumvezető és a résztvevők bemutatko-
zása, a résztvevők elvárásainak és korábbi rend-
szer fejlesztési  tapasztalatainak megismerése

Üzleti elemzés mint tudomány? 

A Business Analysis Body of Knowledge keret-
rendszere, alapvető értékeinek bemutatása

Az üzleti elemző feladatai

Az üzleti elemző szerepkörének megértése

Kulcs kompetenciák

Készségek és technikák, melyek szükségesek a 
professzionális üzleti elemzői munkához

A sikeres üzleti kommunikáció eszköztára

Verbális és non-verbális technikák, aktív figyelem, 
asszertivitás, visszacsatolás, konfliktuskezelés

Az üzleti elemzés folyamatának rendszere

Tervezés és Monitorozás

A Stakeholder követelmények felmérése, 
beazonosítása és rendszerezése

Üzleti követelmény rendszerezés és modelle-
zés lépései

•  Specifikáció készítése
•  Adat modellezés
•  Folyamat modellezés
•  Business Case készítés

Az üzleti elemző technikai eszköztára, az Interna-
tional Institute of Business Analysis ajánlásával  

•  Kritérium definiálás
•  Benchmarking 
•  Brainstorming
•  Elemzési szabályok felállítása
•  Adatszótár és szószedet (Data dictionary, Glossary)
•  Adatáramlás szemléltetése – UML modell
•  Adatmodellezés
•  Dokumentációs rendszer felállítása
•  Interjúkészítés a Stakeholderekkel – funkcioná-

lis követelmények egyeztetése
•  Kommunikáció a fejlesztőkkel – technikai köve-

telmények egyeztetése
•  Projekt kockázat elemzés és kezelés (SWOT analyzis)
•  Megfigyelés és probléma behatárolás
•  „Ready to deliver” deklarálása
•  User Acceptance Test
•  Training az átadott rendszer felhasználói számára

A szeminárium szólni kíván 
közép- és nagyvállalatok:

  gazdasági vezetőihez, igazgatóihoz
  pénzügyi vezetőihez, igazgatóihoz,
  riport készítő szakemberekhez, 
  riportolásért felelős szakértőkhöz
  (üzleti) elemzőkhöz,
  projekt menedzserekhez, 
  szoftverfejlesztőkhöz. 

A legnépszerűbb szoftverfejlesztési módszerek 
áttekintése, hazai és nemzetközi példák több 
iparágból
Waterfall versus agilis módszertanok: LEAN, 
KANBAN, SCRUM

A Waterfall és a SCRUM különbözősége, alkal-
mazási területei

A SCRUM agilis szoftverfejlesztés szereplői és 
keretrendszere
•  Product Owner
•  Scrum Master
•  Scrum Team (üzleti elemzők, szervezők, prog-

ramozók és tesztelők)
•  Sprint és Iteráció
•  Product Backlog
•  Epic és User Story
•  Sprint Planning
•  Sprint poker és task score
•  Sprint backlog 
•  Daily Standup
•  Product Breakdown Chart
•  Sprint Breakdown Chart
•  Sprint Review
•  Sprint Retrospective meeting

A SCRUM agilis szoftver-
fejlesztés saját élményen 
alapuló megismerése 

A 2. nap délutánján a résztvevők munkacsopor-
tokba szervezve megtanulják a SCRUM keret-
rendszer gyakorlati alkalmazását és kipróbálhat-
ják magukat a különböző szerepekben.

Összegzés, a program zárása
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1. nap programja 2. nap programja

SCRUM keretrendszer
a gyakorlatban



Ügyfélszolgálat: Takács Tünde 06-1/459-7300

Koncepció: Lukácsi Ágnes 06-70/703-54-65

Marketing: Mile Mónika 06-1/459-7334

Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vissza igazolást és számlát kap tôlünk. Kér jük az összeget szíveskedjen a 
rendezvény elôtt átutalni és a szám  laszámot, valamint a részt vevô nevét a befize tési csekken feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak ak kor ga rantált, ha befizetése cégünk-
höz 3 munkanappal a rendezvény elôtt be ér kezett. Ha átutalása a rendezvény kez dete elôtt 2 héten belül történik, kérjük azt a ren dezvény napján a re gisztráláskor a pénzes 
utal vány feladó vevényével igazolni. Fize tési ké se delem esetén a részt vevô min den felszólítási- és inkasszó díj meg téríté sére kö  te lezett. Esetleges prog ram- és helyszínváltoztatás 
jogát fenn tartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+áfa/jelentkezõ, a ren dezvényt megelôzô 2 héten belüli lemondás 
esetén 40.000 Ft+áfa/jelentkezõ adminisztrá ci ós költsé get számolunk fel. A rendezvényt megelôzô 2 mun ka napon belüli lemon dás esetén a résztvevô a teljes részvételi 
díjat köteles megtéríteni. A bejelen tett résztvevô részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható 
összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-1/459-7300) örömmel ad bôvebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS VAN MÉG KÉRDÉSE?

Az IIR Magyarország felnőttképzési intézmény.
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2748

–10%
1. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

A rendezvényen való részvételt engedélyezô/elrendelõ személy:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Adminisztratív kapcsolattartó:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Helyettesítõ személy3

Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Aláírás2 

2. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév 

Irányítószám   Helység 

Utca/Postafiók 

1   E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további ren dez vé nyei rôl e csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2  A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/ren dez vényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.
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Áraink nem tartalmazzák az áfát  A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidõs kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függõ kedvezmény  
nettó összegét tartalmazzák  A részvételi díj tartalmazza a dokumentáció, ebéd, kávé és üdítõ költségeit.  A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.
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Csoportos kedvezményért  
kérje egyedi ajánlatunkat!

06-1/459-7334 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU
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