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Specjalnie dla osób, które zdecydują się wziąć udział w szkoleniu oraz podejść do egzaminu
certyfikacyjnego oferujemy rabat specjalny w wysokości 500 zł netto. Zapraszamy do
zapisów!
Opis:

Kurs przygotowujący do certyfikacji IQBBA (dawne IBAQB) – programu analizy biznesowej.
Analiza biznesowa jest niezbędnym elementem projektów IT, umożliwiającym dokładne
zrozumienie aktualnej i przyszłej sytuacji biznesowej klienta oraz jego potrzeb w zakresie
rozwiązań informatycznych.
Na początku każdego projektu informatycznego zawsze istnieje potrzeba biznesowa.
Poprawa lub automatyzacja procesów biznesowych, rozszerzenie funkcjonalności
istniejącego oprogramowania, otwarcie nowych kanałów dostępu dla klientów - są to
przykłady różnych potrzeb biznesowych tworzących fundamenty dla projektu
informatycznego. Każda taka potrzeba musi być przeanalizowana i przekształcona w
rozwiązanie.
Tym zajmuje się Analiza Biznesowa. Powodzenie projektu w dużej mierze zależy od
umiejętności i doświadczenia analityka biznesowego – aby móc zebrać prawidłowe
wymagania, przeanalizować je w kontekście sytuacji biznesowej danej organizacji i
zamodelować w odpowiednie rozwiązania, potrzebne są specyficzne kompetencje.
Program szkolenia obejmuje standardowy obszar analizy biznesowej, jak również aspekty
innowacji i doskonalenia procesów biznesowych, w tym przy użyciu symulacji – tematy
zazwyczaj pomijane w temacie analizy biznesowej.
IQBBA obejmuje następujące obszary:
Analiza przedsiębiorstwa – zrozumienie procesów biznesowych wykonywane w
ramach organizacji, identyfikacja potrzebnych zmian i przygotowanie koncepcji
rozwiązania biznesowego (zmiany).

Analiza biznesowa – identyfikacja potrzeb biznesowych i określenie rozwiązań dla
zagadnień biznesowych.
Inżynieria wymagań - od pozskiwania wymagań, poprzez ich analizę, do projektu
rozwiązania.
Doskonalenie procesów – optymalizacja wydajności organizacji.
Innowacja, projektowanie i klient – zastosowanie nowoczesnych technik innowacji i
projektowania kreatywnego, w celu wytworzenia nowych, konkurencyjnych produktów.
Certyfikacja IQBBA obejmuje trzy poziomy:
Foundation
Advanced
Expert
Niniejsze szkolenie przygotowuje do zdobycia certyfikatu pierwszego, podstawowego
poziomu.
Parametry szkolenia
3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów (70%) i warsztatów (30%)
Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.
Szkolenie dostępne w polskiej i angielskiej wersji językowej (materiały w języku angielskim)
EGZAMIN
Egzamin umożliwiający uzyskanie tytułu certyfikowanego analityka biznesowego- Certified
Business Analyst (akredytacja International Qualifications Board for Business Analysis).
Egzamin oparty jest na oficjalnym syllabusie IQBBA i obejmuje następujące zagadnienia:
Podstawy analizy biznesowej
Analiza przedsiębiorstwa
Planowanie procesu analizy biznesowej
Pozyskanie wymagań
Analiza wymagań
Walidacja rozwiązania
Narzędzia i techniki
Kompetencje
Doskonalenie procesu
Innowacja, projektowanie, klient
Warunki egzaminacyjne:
Egzamin ma formę testu (pytania z podanymi wariantami odpowiedzi do wyboru)

Egzamin składa się z 40 pytań.
Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie można otrzymać 1 punkt.
Zdanie egzaminu wymaga uzyskania min 65% poprawnych odpowiedzi (26 punktów).
Czas trwania - 60 minut.
Z uwagi na różnice słownikowe w tłumaczeniu polskim rekomendowane jest przystąpienie do
egzaminu w angielskiej wersji językowej.
Program szkolenia:
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