De IT Management Group is kwaliteitsopleider in Nederland. De IT Management Group verzorgt deze training op basis van open
inschrijving en in-company. Op verzoek verstrekken wij graag referenties. Wilt u meer informatie? Wij staan u graag te woord!

DevOps game - The Phoenix Project
Met deze populaire DevOps game krijgt u op een speelse, laagdrempelige en praktijkgerichte wijze in één dag
met uw team:
-
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Devops.
de praktische uitvoering van DevOps.
het ontwikkelen van samenwerking binnen teams.
het vergroten van de bedrijfswaarde.

De DevOps simulation game is gebaseerd op het ‘The Phoenix Project’ Book. De organisatie Parts Unlimited zit in
de problemen. Krantenartikelen brengen de slechte financiële situatie van de organisatie aan het licht. De enige
manier om niet alleen het bedrijf te redden maar het ook concurrerend en winstgevend te maken is het starten
van het het “The Phoenix Project”. The Phoenix Project” is een IT-enabled bedrijfstransformatie met Retail
Operations als projecteigenaar. De IT Manager van afdeling Operations wordt gevraagd om de leiding van de ITafdeling op zich te nemen en ervoor te zorgen dat “The Phoenix Project” een succes zal worden. Maar de IT
Manager Operations wordt geconfronteerd met een enorme hoeveelheid werk. Enorme achterstand in issues,
functies en projecten. Uw team zal verschillende rollen aannemen binnen de organisatie Parts Unlimited. U treedt
onder andere op als Retail-operations, Human Resources en Financiën - de rollen van het management van het
bedrijf en u treedt op als IT Manager of één van de andere leden van het IT-team dat de IT - problemen moet
oplossen en de toepassingen moet ontwikkelen.
Uw uitdaging is de principes van DevOps toe te passen in deze serious Business simulatie. In drie rondes werkt u
aan de IT-projecten en issues en zorgt u ervoor dat “The Phoenix Project” op tijd wordt afgerond. Maar pas op,
het bedrijf blijft met nieuwe ideeën en eisen komen en ontwikkelingen van buiten af kunnen ook roet in het eten
gooien.
Doelgroep
Deze DevOps game is geschikt voor iedere
organisatie die werkt in de IT op het gebied van
systeemontwikkeling, beheer of exploitatie. U leert
op een een speelse, laagdrempelige en
praktijkgerichte wijze wat DevOps inhoudt en wat
de valkuilen zijn bij de implementatie van DevOps.
De DevOps game is daarnaast een uitgelezen
manier om de samenwerking en teambuilding
binnen uw organisatie te verstevigen.

verhogen.
- Hoe de efficiëntie en effectiviteit van de IT
afdeling kan worden vergroot.
- Hoe een betere samenwerking binnen en tussen
de teams te creëren.
- Hoe de vaardigheden van de medewerkers te
ontwikkelen voor een DevOps omgeving.
- Hoe het management hun verantwoordelijkheden
te laten nemen in de IT Projecten.

Leerdoelen
De simulatie zal worden aangepast naar uw eigen
specifieke behoeften en leerdoelen.
Over het algemeen zijn dit de voornaamste
doelstellingen:

Materiaal
Het materiaal bij deze training wordt digitaal
geleverd. Naast het digitale trainingsmateriaal
ontvangt u een boek.

- Hoe de DevOps principes in uw eigen organisatie
toe te passen.
- Hoe het juiste evenwicht te vinden tussen SLA
requirements en de IT projecten volgens plan.
- Hoe DevOps de waarde van uw organisatie kan

Taal (training en materiaal)
De voertaal van de training is Nederlands. Het
digitale trainingsmateriaal en het boek zijn
beschikbaar in het Nederlands.

Heeft u een vraag over onze trainingen? We informeren u graag per telefoon of per e-mail!

W: www.itmg.nl

T: 070-7504127

E: info@itmg.nl

Certificering
Na de training ontvangt u het certificaat van
deelname.
Duur, tijden en kosten
De training duurt 1 dag. De tijden worden in overleg
bepaald. De kosten voor de training zijn op
aanvraag beschikbaar, graag maken wij een
prijsopgave voor u.

Docenten en locaties
ITMG werkt alleen met de beste docenten.
Trainingen op basis van open inschrijving worden
gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige
locaties. In-company trainingen kunnen op elke
gewenste locatie worden verzorgd.
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