איכות בזמן

תיאור הקורס
במסגרת הקורס איכות בזמן נלמד ונתרגל טכניקות לשפור מתמיד של המועילות והיעילות שלנו,
נלמד כיצד לחזות מה יקרה כאשר נקבל את התוצאות ונפתור את הבעיה בתחום .נלמד לנצל את
מנגנון האינטואיציה שלנו לקבוע סדרי עדיפויות של איזון מתמיד ,לשמור על מיקוד ולהתמודד עם
הבדלים בין דיסציפלינות ותרבויות .נאמץ את שיטת אפס תקלות ונמנע תלונות של כל בעל עניין.
האם אתה כבר עושה את כול אלה והאם אתה חושב שאתה כבר מאוד מועיל ויעיל? זה מה
.שאנשים אחרים חשבו לפני שהם גילו שאפשר אחרת

תוצאות הלמידה
בסיום הקורס איכות בזמן:
• תדע להגדיר את הדרישות האמיתיות
• תדע לבחור את הפתרונות הנכונים
• תדע מה אתה יכול להבטיח ולאחר מכן לספק כמובטח
• תדע לייעל את התקשורת הבין אישית בפרויקטים
• בקיצור :תלמד איך לספק את הדברים הנכונים בזמן הנכון

למי מיועד הקורס
סדנא זו מיועדת למהנדסי מערכות ,למנהלי פרויקטים ,ארכיטקטים ,מפתחים ,מובילי פיתוח
ואנשי אבטחת איכות שחשוב להם לספק איכות בזמן :התוצאות הנכונות , Scrum Mastersמוצרים
.בזמן הנכון ,בלי תירוצים .חברי הנהלה כי הם אחראים על התוצאות

מחירי הקןרסים
 CHFהמחיר הרגיל CHF 1,200 :המחיר למקדימים להירשם1,350 :

משך הקורס
2 days

המרצה

Niels Malotaux
נילס מאלוטו הוא מנחה פרויקטים עצמאי ומומחה באופטימיזציה של ביצועי פרויקטים .יש לו
כ 40שנות ניסיון בתכנון מערכות אלקטרוניות ומערכות תוכנה באוניברסיטת דלפט ,בצבא
ההולנדי ,בחברת פיליפס אלקטרוניקה ו  20שנה בהובלת חברת תכן מערכות .מאז  1998הוא
מקדיש את התמחותו לסיוע לפרויקטים וארגונים לספק איכות בזמן :לספק מה שהלקוח צריך,
מתי שהוא זקוק לו כדי לאפשר את הצלחתו .לשם כך פיתח נילס גישה ללימוד אפקטיבי של
הנדסת דרישות ,טכניקות לסקרי ולביקורת ,וכן תכן  (Evo),שיטות לניהול פרויקט אבולוציוני
אמינות וכיצד להשיג אפס תקלות עבור הלקוח .מאז  ,2001הוא לימד ואימן  Embeddedמערכות
למעלה מ  400 -פרויקטים בארגוני  +40בהולנד ,בלגיה ,סין ,גרמניה ,אירלנד ,הודו ,ישראל ,יפן,
פולין ,רומניה ,סרביה ,דרום אפריקה ,בריטניה וארצות הברית .מה שתרם לניסיון עשיר
.ואבחנה בין גישות שעובדות טוב יותר לכאלה שעודות פחות טוב בפועל

