
ПОТРЕБНИ ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА
 

  Познавање на процесот и методологиите за развој на софтвер

  Познавање и користење на Unified Modeling Language (UML)

  Одлично познавање на Microsost Office (Word, Excel, Power Point, Visio, Outlook)

  Аналитичко размислување на барањата, потенцијалните проблеми, и решенија

  Адаптабилно техничко знаење и можност за извршување на повеќе задачи

    во исто време

  Чувство за тимска работа

  Добри пишани и вербално комуникациски способности

  Вештини за решавање на проблеми и критично размислување

  Разбирање на концепти на софтверска архитектура, што вклучува и го

    опишува еден систем

  Одлично познавање на Англиски јазик (пишување и вербална комуникација)

  Развој на генерални и детални спецификации за дизајн

  Навремено известување и дејствувње проактивно со цел

    намалување на ризиците во софтверските решенија

  Високо образование во областа на техничките факултети

    (ФЕИТ, ФИНКИ, ПМФ, УГД и др.)

ТЕХНИЧКИ ОДГОВОРНОСТИ

  Дефинирање на барања за систем (јасни, еднозначни, едноставни и комплетни)
  Подготовка на прашалник за интервју со корисници
    (насоки за дефинирање на барања за систем), со цел да се добијат
    недвосмислени и јасни одговори од корисници
  Истражување на слични решенија, претходни системи, и/или анализа
    на дефинирани бизнис процеси, и истражување на дополнителна документација 
  Исцртување на workflow дијаграм за процеси во систем
  Комуникација и пренос на знаење за функционалностите кои се потребни
    на системот на тимот за развој на софтвер и тимот за контрола на квалитет
  Подготовка на презентација ppt и демо на системи 
  Пишување на целокупна функционална спецификација каде се дефинирани
    барањата за системот на начин разбирлив за крајни корисници, тимот
    за развој и тимот за контрола на квалитет
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вработува

БИЗНИС АНАЛИТИЧАР

ОПИС НА РАБОТНО МЕСТО

Позицијата помлад бизнис аналитичар е задолжена дефинирање и утврдување на функционалната
и нефункционална спецификација со елаборирање на техничките аспекти и имплементациската
структура. Учестува во процесот за анализа и поддршка во текот на развој и поставување на
решението и соработува со останатите бизнис аналитичари, тимот за развој на софтвер и осигурување
на квалитет.


