ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE
Vzdělávání a neustálý profesní rozvoj je v dnešní době nezbytnou součástí každé vážně myšlené
pracovní kariéry. Dvojnásobně to platí v informatice. Naše nabídka školení a seminářů vám umožní
získat a prohloubit další znalosti v oboru managementu kvality, QA a testování, a to poutavou
formou.

O čem jsou školení a semináře
Ať již potřebujete zlepšení v oblasti nástrojů, procesních postupů
v rámci QM, QA, testování, či správného řízení kvality za pomocí
využití metrik a KPI nebo snad používaných standardů, nabízíme
školení z našeho katalogu, případně připravíme kurz podle vašich
individuálních potřeb. Školení nás baví!

Katalog kurzů









Management testování softwaru a nástroje pro jeho podporu
Standard ČSN ISO / IEC / IEEE 29119 – Testování softwaru
Problematika GDPR
Metriky a KPI pro oblast managementu ICT
Uživatelské školení MF Application Lifecycle Management
Administrace MF Application Lifecycle Management
Školení MF Unified Functional Testing
Výkonnostní testy a efektivní používání SW nástroje MF LoadRunner

O školitelích
Jan Kovanic: Zajišťováním kvality se zabývá svou celou profesní kariéru. Má zkušenosti zejména s
implementací, správou a provozem systémů pro řízení procesu testování SW aplikací. Dále pak může
nabídnout znalosti a zkušenosti s automatizací funkčních a zátěžových testů, komunikací se zákazníky
a přípravu a provádění školení.
Ivo Zelenka: Během své pracovní kariéry prošel řadou společností od malých českých softwarehousů
po mezinárodní korporace. V současné době je spolumajitelem konzultační společnosti Zelenka &
Kovanic. Má znalosti a zkušenosti především v oblasti řízení kvality, řízení projektů, řízení IT služeb,
systémové integrace a vývoje informačních systémů. V posledních letech se zabývá managementem
kvality při vývoji software a řízení služeb v oblasti ITSM. Zaměřuje se na zajišťování kvality při vývoji
SW, testování SW, audity kvality, zavádění ISO 9001, ISO 20000 a ISO 29119, management procesů
vývoje SW a konzultace v oblasti řízení IT služeb.

Proč evangelizaci a osvětu právě od nás





Úspěšně jsme proškolili stovky účastníků
Kromě samotného školení můžeme dodat samotnou implementaci procesů a nástrojů
Osvědčením kvality našich kurzů je i dlouhodobá spolupráce s VŠE v oblasti výuky Managementu
testování
Sami organizujeme odborné semináře a účastníme se jako přednášející partnerských konferencí
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