Ken je de principes van SE al en wil je graag praktisch aan de slag met de SE
technieken? Heeft jouw project een ‘SE-boost’ nodig, maar weet je nog niet goed hoe?
Dan is onze verdiepingstraining ‘aan de slag met SE-technieken’ precies de training
die je zoekt!
In het kort
Tijdens de training ‘Aan de slag met SE technieken’ ga je leren hoe je de projectinhoud
kunt beheersen met SE. Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op het ontwikkelen van
systemen die optimaal invulling geven aan de klantvraag. Deze praktijkgerichte training
maakt jou in korte tijd vaardig met SE technieken in de verschillende fases van een
project. Zowel vanuit een opdrachtgevers- als een opdrachtnemersperspectief.
Inhoud
Tijdens de 3-daagse trainingen zoomen we in op de ‘technische processen’ van
Systems Engineering.
Daarmee bedoelen we:
– de eisen-ontwerp-verificatieloop;
– het analyseren van systemen, functies en raakvlakken;
– het formuleren en interpreteren van eisen;
– het maken van ontwerpafwegingen en een aanbieding;
– het maken van V&V-plannen en -rapporten;
– het omgaan met afwijkingen en wijzigingen.
Ook gaan we aan de slag met tooling (Relatics) voor het vastleggen en structureren
van informatie. De trainingsdagen starten in de ochtend met het uitdiepen van de
theorie in combinatie met oefeningen. ‘s Middags nemen we de tijd om aan een eigen
praktijkcasus te werken. De resultaten werken we uit in een eisenbeheer tool. Mocht je
de casus niet afkrijgen dan kunt u tussen de trainingsdagen door de opdracht als
‘huiswerk’ afronden.
Heb je behoefte aan een praktisch resultaat?
Dutch Boosting Group biedt je de mogelijkheid om als team (vanaf 4 personen uit 1
projectteam) in te schrijven en een eigen project als casus te behandelen. Wel zo
handig, want dit levert gelijk resultaat op voor het eigen project.
Locatie
Op het kantoor van Dutch Boosting Group, Vendelier 57c, Veenendaal.
Lunch
Tijdens de training krijgt u een heerlijke lunch aangeboden.
Investering
De kosten voor de 3-daagse training zijn € 1.595,-- (excl. btw) per deelnemer. Bij
inschrijving van een team geldt een korting ‘4=3’.
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