IIBA Slovenija – poslovno analitični pristopi za vašo poslovno vlogo

Mesečnik na spletu

… Agile
Agilnost je ponovno v modi. Vsi govorijo »Agile«. Pogosto vidijo to besedo v povezavi z
zmožnostjo hitrih sprememb. Ampak ali je sodoben pomen Agile res še vedno samo v
fleksibilnosti in hitrosti? Nikakor ne. Še huje je, da se še vedno najdejo nekateri, ki menijo,
da je Agile povezan samo z razvojem programske opreme. Ti so verjetno obtičali v prejšnjem
stoletju.
Torej, kaj pravzaprav je Agile? Kaj je njegovo osnovno načelo?
To izveste na začetku prvega članka, v njegovem nadaljevanju pa tudi, zakaj je poslovni
analitik naravni zaveznik sodobnega pomena agilnosti in pravih agilnih projektov. Kje smo
z opisanim pristopom v praksi, pa nam bo osvetlil drugi prispevek.
Upamo, da boste na koncu mesečnika menili, da je bilo njegovo branje VREDNO vašega časa
in pozornosti.
Ekipa IIBA Slovenija
P.S.
Naslov smo si sposodili pri tejle čudoviti pesmi
Prijetno poslušanje.

ČLANEK

Agile in IIBA poslovni
analitiki – dodana vrednost
za organizacijo in njene
kupce
Kaj pravzaprav je Agile? Je to metodologija
za izvajanje projektov, je to tehnika in
orodje za razvoj programske opreme, je to
mindset in poseben pristop do dela, je to
kreativna naravnanost, je to kultura? Agile
je vse to in še več! Ta več …

Preberi članek >>
POSLOVNE VLOGE:

AG BA PM MNG CIO VEN

PRIMER IZ PRAKSE

Prenova spletne strani v igralniški industriji na agilni način
Agilne metodologije so postale v
software-ski industriji zelo priljubljene.
Priročne so postale zaradi svoje
poenostavitve razvojnih procesov, ki so
postali izredno kompleksni in togi.
Želja po fleksibilnosti in takojšnji
povratni zanki je prinesla dobršno mero
pozitivnih izkušenj, a hkrati tudi
negativnih, v kolikor se pristopov ne
lotimo z vsaj malo zdrave pameti. Primer
govori o takšnem poskusu, ki se je začel
nekoliko nerodno, ampak smo ga uspeli
spraviti v uspešen delovni proces, ki je na

Preberi članek >>

koncu prinesel rezultate.

POSLOVNE VLOGE:

BA MNG CIO MKT

* pojmovnik poslovnih vlog je na dnu dokumenta

AKTUALNO V IIBA SLOVENIJA

IIBA ŠOLA POSLOVNO ANALITIČNIH PRISTOPOV
BOOTCAMP ZA CERTIFICIRANJE
Vabljeni k vpisu na jesenski IIBA BOOTCAMP, ki je
več kot le priprava na IIBA certificiranje, saj je namenjen tudi:
- poglobitvi znanj
- pridobivanju praktičnih znanj
Izobraževanje je primerno za začetnike v poslovni analitiki, ki lahko pridobijo
certifikat ECBA®, kot tudi za izkušene strokovnjake, ki lahko pridobijo certifikata
CBAP® in CCBA®.

VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

POJMOVNIK POSLOVNIH VLOG
PM

-

projektni vodja

IT

-

razvijalec IT rešitev

BPM -

lastnik procesov

BI

-

analitik podatkov

CIO

vodja informatike

AG

-

nosilec agilnih metod

MNG -

manager

MKT -

tržnik, produktni vodja

VEN

IT ponudnik

HRM -

kadrovik

-

-
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