ZARZĄDZANIE ZAKRESEM

HARMONOGRAMEM I KOSZTAMI
czas trwania: 16 godzin

16 punktów PDU

poziom: zaawansowane

język szkolenia:
polski

Szkolenie wprowadza uczestników w świat zarządzania trzema
głównymi
ograniczeniami
projektu:
zakresem,
harmonogramem i kosztami. Szczegółowe zdefiniowanie tych
parametrów jest kluczowym elementem planowania projektu.
Zakres determinuje produkty docelowe projektu i jest
rezultatem zatwierdzenia wymagań jego interesariuszy. Znajduje
wyraz w strukturze podziału pracy (WBS), która stanowi
podstawę do zdefiniowania działań projektowych, przydzielenia
zasobów i stworzenia harmonogramu.
„Zarządzanie Zakresem, Harmonogramem i Kosztami” jest
jednym z pięciu szkoleń w ramach Akademii PMP®
przygotowujących do egzaminu PMP®.

SZKOLENIE POLECAMY:
kierownikom projektów,
członkom zespołów projektowych,
kadrze kierowniczej nadzorującej projekty,
wszystkim osobom zainteresowanym osiągnięciem wysokich
kompetencji w zarządzaniu projektami,
kandydatom do zdobycia certyfikatów PMP® oraz CAPM®.

szkolenie online
cena netto: 1550 zł
szkolenie tradycyjne
cena netto: 1950 zł

CELE SZKOLENIA:
przygotowanie uczestników do
skutecznego prowadzenia procesu
identyfikacji i zatwierdzenia wymagań
projektu, aby precyzyjnie zdefiniować
jego zakres,
gruntowne przećwiczenie procesu
tworzenia struktury podziału pracy
(WBS),
wzmocnienie kompetencji związanych
z szacowaniem czasu trwania zadań
oraz tworzenia i analizy
harmonogramu projektu,
zaprezentowanie metod sprawnego
szacowania kosztów i budżetowania
projektu,
zastosowanie efektywnych narzędzi
pomiaru statusu projektu (metoda
wartości wypracowanej),
symulacja realizacji procesu
zintegrowanego zarządzania zmianą
przy uwzględnieniu planów bazowych
zakresu, harmonogramu i kosztów.
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ZARZĄDZANIE ZAKRESEM

HARMONOGRAMEM I KOSZTAMI
PROGRAM SZKOLENIA:
zarządzanie zakresem - trendy, praktyki
uzasadnienie biznesowe,
plan zarządzania korzyściami
formuła realizacji projektu, harmonogram projektu
plan zarządzania zakresem, wymaganiami
zbieranie wymagań, fazy życia wymagań
interesariusze wymagań
podstawowe zasady i narzędzia zbierania wymagań
bramki jakości wymagań
priorytetyzacja wymagań MoSCoW
zarządzanie konfiguracją
wersja bazowa
macierz śledzenia wymagań
precyzowanie, formułowanie i analiza zakresu
deklaracja zakresu projektu
tworzenie, hierarchia WBS, pakiet prac WBS
rodzaje WBS, słownik WBS
plan bazowy zakresu
nadzór - kontrola zakresu, proces kontroli zmian
procesy i plan zarządzania harmonogramem
zarządzanie harmonogramem - trendy i praktyki
definiowanie działań - lista działań
planowanie kroczące
lista działań z atrybutami, szeregowanie działań
lista kamieni milowych
diagram następstw, diagram sieciowy
stosowanie wyprzedzenia i zwłoki
zależności logiczne PDM
synchronizacja zadań
szacowanie czasu trwania działań - istotne czynniki
metoda PERT
analiza rezerw

zapas w harmonogramie, skracanie harmonogramu
ścieżka krytyczna
bilansowanie zasobów
harmonogram – wykres Gantta
planowanie agresywne, bufor czasowy
zwinne planowanie wydania produktu
harmonogram wg zasobów
śledzenie statusu
nadzorowanie harmonogramu, raport harmonogramu
iteracyjny wykres spalania
tablica KANBAN
zarządzanie kosztami, procesy zarządzania kosztami
plan zarządzania kosztami – szczegóły
planowanie budżetu
szacowanie oddolne
analiza rezerw kosztowych
wydajność i dostępność w szacowaniu
koszty zasobów, kategorie i rodzaje kosztów
budżet projektu
uzgodnienia limitów finansowania
krzywa S
prognozy budżetowe
stan postępu prac
raportowanie realizacji
wartość wypracowana
zarządzanie wartością wypracowaną
wskaźniki realizacji projektu
graficzny raport z wykonania
prognozowanie
graficzna prognoza kosztów
szacunkowy koszt pozostały (ETC)
szacowany koszt końcowy (EAC)
Wymagany wskaźnik wykonania (TCPI)

Podział punktów PDU (Professional Development Units)
w trójkącie kompetencji PMI:
LEADERSHIP: 2
STRATEGIC AND BUSINESS MANAGEMENT: 4
TECHNICAL PROJECT MANAGEMENT: 10
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