KURSINFORMATION

IREB

Praktik
Teori

C E R T I F I E R A D K R AV H A N T E R A R E

Kvalitet börjar med att sätta rätt krav. Att justera och
komplettera felaktiga krav tidigt i utvecklingsprocessen är
relativt billigt, men ju närmare ett färdigt system du kommer
desto dyrare blir det*. Det beror främst på att du måste gå
tillbaka och med en allt större insats göra om de rättningar
som krävs. Kursen höjer din kunskap och förmåga att göra
rätt från början och därigenom undvika onödiga kostnader,
försenade leveranser och missnöjda kunder.
IREB Certifierad Kravhanterare bygger
på en internationellt erkänd kursplan,
som blivit ett riktmärke inom kravhantering. Utöver kravhanterare har även du
som arbetar inom verksamhetsutveckling,
systemutveckling, kvalitetssäkring, test,
projektledning och systemanalys stor
nytta av kursen.
Du får lära dig beprövade och aktuella metoder för effektiv kravhantering
och en terminologi som fungerar både
lokalt och internationellt. I slutet av

kursen har du möjlighet att genomföra
certifieringen IREB Certified Professional
for Requirements Engineering. Men det
allra viktigaste du får med dig är den
utökade kunskapen för kravarbetet tillsammans med nya verktyg och metoder
som du snabbt kan omsätta i praktiken i
ditt arbete.
*Det är upp till 150 gånger billigare att rätta ett fel
i kravutvecklingsfasen än när systemet är i drift,
menar Barry Boehm i ”Equity keytnote address,
19:e mars 2007”.

D U FÅ R B L A N D A N N AT L Ä R A D I G :

• Kraftfulla tekniker för att samla in krav.
• Modellera krav för att minska
tvetydigheten.

• Formulera krav med hög kvalitet.
• Strukturera krav för att underlätta
användandet i din organisation.

Läs mer om kursen och anmäl dig på: cag.se/utbildning

Nybörjare

KURSINFORMATION

K U R S PRO G R A M

TI D

Kortfattat kursprogram med tider.

Dag 1: 08.30–17.30
Dag 2: 08.30–17.30
Dag 3: 08.30–17.30

DAG 1

DAG 2

08.30

Registrering och kaffe

09.00

Introduktion

09.40

Introduktion och grunder

08.30

Modellbaserad dokumentation
av krav

15.30

Kravvalidering och förhandling

17.30

Slut dag 2

11.10

System och systemkontext

13.25

Kravelicitering

15.10

Kravdokumentation

08.30

Kravförvaltning

17.10

Dokumentation av krav med 		
naturligt språk

11.45

Verktygsstöd

14.00

Egna studier

17.30

Slut dag 1
16.00

Certifiering

17.30

Slut dag 3

ÖV RI G I N FO R M ATI O N

En fast avgift tas ut för att genomföra
IREB-certifieringen. Har du inte för avsikt
att genomföra certifieringen ber vi dig kontakta C.A.G Utbildning omgående efter att
du anmält dig. Certifieringen hålls i direkt
anslutning till kursen.

Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika
ingår i kurspriset. Om du har några allergier
ber vi dig att skriva detta i kursanmälan eller
kontakta C.A.G Utbildning. Kursen hålls på
svenska om inget annat anges. Kursmaterial,
frågor och övningar är på engelska. Du kan
välja att genomföra certifieringen på engelska
eller svenska. Under ”mina sidor” på cag.se/
utbildning kan du ta del av kursmaterialet
och förberedande instruktioner cirka en
vecka innan kursen. Vid kursstart får du
även kursmaterialet i pappersformat.

Det finns inga förkunskapskrav på denna
kurs, men vi rekommenderar att du har erfarenhet av projektarbete för att du ska kunna
relatera kursens innehåll till ditt yrkesliv.

Stockholm
KO N TA K T

070-532 71 90
utbildning@cag.se

DAG 3

C E RTI FI E RI N G

FÖ R K U N S K A PE R

PL AT S

Läs mer om kursen och anmäl dig på: cag.se/utbildning

