zarządzanie projektami

PRINCE2®
dowiedz się jak skutecznie
zarządzać projektami

PRINCE2
PRINCE2 (Projekty w sterowalnym środowisku, ang.
Projects IN Controlled Environments) to ustrukturyzowana
metodyka zarządzania projektami oparta na
doświadczeniach pochodzących z tysięcy projektów oraz
wkładzie wniesionym przez niezliczonych sponsorów
projektów, kierowników projektów, zespoły projektowe,
naukowców, szkoleniowców i konsultantów.

PRINCE2 to lepsza
komunikacja
i skuteczniejsze
zarządzanie projektami

Metodyka PRINCE2 sprawdza się w projektach dowolnej
branży, w organizacjach dowolnej wielkości, zarówno
o charakterze komercyjnym, jak i w administracji publicznej.
Definiuje spójny zestaw ról i odpowiedzialności, dostarcza
wspólny język pojęć oraz określa strukturę raportów
i produktów projektu.
Opisuje zintegrowany zestaw zasad, tematów, procesów,
które dostosowywane są do środowiska prowadzenia
projektu.

PRINCE2 to
Zasady (Pryncypia)

Tematy

Procesy

Dostosowanie PRINCE2
do środowiska projektu

Określają czy projekt jest

Aspekty zarządzania

Działania podejmowane

PRINCE2 to elastyczna struktura,

rzeczywiście zarządzany

projektem, którymi należy się

w całym cyklu życia projektu,

którą można łatwo dostosować

z wykorzystaniem metodyki

systematycznie zajmować

od jego przygotowania do

do każdego rodzaju, czy
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w trakcie całego projektu

zamknięcia

wielkości projektu

Dlaczego
PRINCE2?

Koncentracja na produktach
dostarczanych przez projekt
to zwiększenie korzyści
wynikających z inwestycji

1.

2.

To sprawdzone praktyki
w zarządzaniu projektami,
które są wykorzystywane
w 150 państwach na wszystkich
kontynentach

Spójny zestaw ról i procesów, to
lepsza komunikacja
i łatwiejsze określanie
odpowiedzialności
w przedsięwzięciach

Zaangażowanie interesariuszy
w proces planowania i realizacji
projektu to zwiększone
zadowolenie z rezultatów
przedsięwzięć

Rozpoznawalna na całym świecie
certyfikacja to możliwość potwierdzenia
i zweryfikowania kompetencji
w obszarze zarządzania projektami

Szkolenie PRINCE2 Foundation
To wprowadzenie do metodyki PRINCE2. Szkolenie pozwala zdobyć umiejętności potrzebne do
uczestniczenia w projektach prowadzonych zgodnie z metodyką PRINCE2. Przygotowuje do zdania
egzaminu i uzyskania certyfikatu PRINCE2 Foundation.

Szkolenie PRINCE2 Practitioner
Stanowi przygotowanie do zdania egzaminu PRINCE2 Practitioner. Poziom Practitioner jest potwierdzeniem
znajomości metodyki PRINCE2 i umiejętności jej dostosowania i zastosowania w złożonych projektach.

Konsultacje i wsparcie przy prowadzeniu projektów

Zarządzamy
projektami w imieniu
naszych Klientów

Wspieramy
w prowadzeniu
projektów według
PRINCE2

Pomagamy budować
organizacje
projektowe działające
według standardu
PRINCE2

