På PRINCE2® Agile kurset arbejder vi med...
Introduktion
Oversigt - Projekt og Agile
Introducerer PRINCE2 Agile og sammenligner egenskaber ved projekter og forretning som
sædvanlig. Og nogle af de grundlæggende agile ideer.
Oversigt - PRINCE2 og Agile
Giver et overblik over, hvordan et PRINCE2 Agile-projekt ligner og opsummerer de
elementer i PRINCE2, der dækker principperne, temaerne, processerne og projektmiljøet.
Hvad skal man lave og hvad man skal bøje
Ser på fleksibiliteten af de seks projektegenskaber og de fem projektmål, der påvirker det,
der kan bøjes.
Skræddersy PRINCE2 til et agile miljø
Giver kommentarer til, hvordan fleksibel informationsstrøm påvirker PRINCE2styringsprodukterne.
Agil og PRINCE2 principperne og temaerne
Agile og PRINCE2 principperne
Viser, at ved at bruge agile er det helt kompatibelt med PRINCE2-principperne og
identificerer adfærd for succesfulde PRINCE2 Agile-projekter.
Agile og PRINCE2 temaerne
Undersøger, hvordan PRINCE2 temaerne er tilpasset til fleksibelt arbejde.
Business Case Theme
Forklarer, hvordan agile begreber, såsom værdi, arbejder med en PRINCE2forretningsmand.
Organisationstema
Beskriver arbejdsforholdet mellem PRINCE2 styringsroller og agile teamroller for forskellige
projektstrukturer.
Kvalitet tema
Diskuterer forholdet mellem kvalitet og omfang i et PRINCE2 Agile-projekt.
Planer Tema
Bringer PRINCE2 tilgang til planlægning med de samarbejdsmæssige og interaktive
teknikker, der anvendes i agile.
Risikotema
Forklarer, hvordan den agile adfærd virker med PRINCE2 risikostyring.

Skift tema
Beskriver, hvordan PRINCE2 styring af forandring fungerer med agile teknikker til styring af
ændringer under udvikling og levering.
Progress Theme
Dækker agile teknikker til styring af fremskridt inden for det overordnede projekt
fremskridt tema.
Agile og PRINCE2 Processer
Agile og PRINCE2 Processes
Introducerer, hvordan agile aktiviteter passer til de vigtigste PRINCE2-processer.
Agil forberedelse - SU og IP
Identificerer de fleksible teknikker, som kan bruges i PRINCE2 Starte og igangsætte et
projektfaser.
Styring af et projekt
Fremhæver fordelene ved at bemyndige projektlederen og leveringsholdet, så beslutninger
kan træffes hurtigt.
Styring af et trin
Beskriver forholdet mellem projektlederen og leveringsholdet og brugen af agile review
teknikker.
Håndtering af produktlevering
Dækker en bred vifte af smidige koncepter og teknikker, som understøtter
produktleverancen, såsom Kanban, Lean Startup og minimum viable product (MVP), samt
forholdet mellem projektlederen og administrationschefen.
Styring af et scenarie
Beskriver, hvordan agile begreber som hyppig levering kan sikre, at projektstyrelsen ser
efter i slutningen af et stadium.
Lukning af et projekt
Viser, at den fleksible inkrementelle leverings måde at arbejde på, er kompatibel med en
ren projektlukningsproces i PRINCE2.
Agile Fokusområder og værktøjer
Krav og brugerhistorier
Beskriver hvordan man definerer og prioriterer krav i form som er kompatible med fleksible
arbejdsmetoder.
Rich kommunikation

Fremhæver værdien af god kommunikation for fleksibel arbejdskraft og effektiv
projektlevering.
Hyppige udgivelser
Viser hvordan projektplaner og frigivelsesplaner skal tage højde for det vigtige fleksible
koncept for hyppige udgivelser.
Oprettelse af kontrakter, når du bruger agile
Undersøger muligheder for at løse eventuelle konflikter mellem en traditionel
leveringsaftale og fleksibel levering, der dækker begreber som MVP og arbejdsopgørelse.
Andre værktøjer og retningslinjer
Yderligere understøttende oplysninger, der måtte være nødvendige, herunder
sundhedskontrol og overgang til agile. Inkluderer rådgivning til projektledere, der bruger
fleksibel og den endelige vejledning til Scrum.

