
Če imate težave s prikazom sporočila, ga prenesite ali si ga oglejte na naši spletni strani! 

 

Namen Obvestil Slovenskega odseka ISACA
®
 je predvsem sproti seznaniti člane z najaktualnejšimi dogodki v odseku in v ISACA

®
, 

jih opozoriti na pomembne roke ali zanimive novosti ter na vabila organizacij, s katerimi sodelujemo. 

Posredujte jih prijateljem, ki bi jih naša dejavnost lahko zanimala!                                         Obiščite tudi našo spletno stran! 

Napovedujemo, obveščamo: 

 Ne pozabite na torkovo brezplačno predavanje o agilnem razvoju! 

 Vabljeni, da kot avtor sodelujete na konferenci Hrvaškega odseka ISACA 

 ISACA in odsek smo predstavili na konferenci Infosek 

 Obnovite članstvo ISACA in poročajte CPE 

Ne pozabite na torkovo brezplačno predavanje o agilnem razvoju! 

Ne pozabite! V torek, 3. decembra 2013 ob 16.30, bo dr. Nataša Žabkar, CISA, PRIS, v okviru odsekovega 

brezplačnega izobraževanja predstavila 
Model za spremljanje učinkovitosti agilnega razvoja programske opreme                                           Dodaj v Outlook 

Povzetek: Model AGIT predstavlja eno izmed možnih rešitev spremljanja učinkovitosti agilnega razvoja programske opreme z 

uporabo metodologije Scrum. V modelu AGIT so upoštevani dosežki Laboratorija za tehnologijo programske opreme na Fakulteti 
za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, ki na tem področju izvaja raziskave od vključno leta 2005. 
Podan bo opis agilnega razvoja programske opreme, primerjava agilne in slapovne metodologije, opis metodologije Scrum ter 
opis vlog pri metodologiji Scrum. Sledil bo opis koncepta sistema PPS (ang. Process Performance Measurement System), ki 
učinkovitost opredeljuje kot zadovoljstvo vseh deležnikov procesa ter neprekinjeno izboljševanje procesa. Nato bo predstavljen 
model AGIT, ki vključuje: 
- opredelitev ključnih kazalnikov za spremljanje učinkovitosti; 
- opredelitev metrik, potrebnih za izračun ključnih kazalnikov; 
- opredelitev postopkov za zbiranje podatkov; opredelitev organizacije podatkov in opredelitev oblike poročanja. 
V zaključku bo podan rezultat preizkusa uporabnosti modela AGIT na študijskem primeru ter smernice za nadaljnje raziskave. 

Predavanje bo v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, Dunajska 106, v 2. nadstropju, 
za udeležbo boste lahko uveljavljali 2 CPE oziroma 2 uri dodatnega izobraževanja. 

Vabimo tudi nečlane, s seboj pripeljite vse, ki jih tema zanima! Rezervirajte si čas in se nam pridružite! 

Na vrh 

Vabljeni, da kot avtor sodelujete na konferenci Hrvaškega odseka ISACA 

V okviru prizadevanj za tesnejše sodelovanje sosednjih odsekov objavljamo vabilo kolegov iz hrvaškega odseka 
avtorjem za njihovo konferenco! Enodnevno sekcijo bodo 6. junija 2014 v Zadru organizirali v okviru 7. mednarodne 

konference “An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy”, ki jo organizira 
Ekonomska in poslovna fakulteta Univerze v Zagrebu. Uradni jezik konference je angleščina. 

Dodatne in podrobne informacije bodo na voljo v kratkem, za zdaj kandidate prosijo, da pošljejo povzetke. 

Na vrh 

ISACA in odsek smo predstavili na konferenci Infosek 

V okviru promocijskih aktivnosti smo se odločili ISACA in Slovenski odsek predstaviti na enem največjih strokovnih dogodkov pri 
nas, konferenci Infosek 2013, ki je bila od 20. do 22. novembra v Novi Gorici. 

Na njej sta kot predavatelja sodelovala tudi naša člana Tadej Kosmačin, CISA, s predavanjem "Informacijska varnost in revizija 
na shujševalni dieti", in mag. Igor Karnet, CISA, CISM, CGEIT, CRISC, s predavanjem "Certifikati: ali njihova vrednost odtehta 
njihove stroške?". Oba sta v svoji predstavitvi vključila tudi predstavitev ISACA nazivov in pogojev za njihovo uporabo. 

http://nalozi.isaca.si/Obvestila_131129.pdf
http://www.isaca.si/o_odseku.php
http://www.isaca.si/
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Brezplacno-1312_SpremljanjeAgilnegaRazvojaSW_2CPE.ics
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
file:///C:/Users/MarkoJag/Documents/ISACA-SI/Komuniciranje/Obvestila/na%20www.efzg.hr/odyssey
mailto:odyssey@efzg.hr?subject=Prijava%20rada


      

Predstavitev odseka ali dvostransko predstavitev ISACA, odseka in ISACA nazivov si lahko ogledate ali prenesete tudi vi, na 
naši spletni strani je na voljo tudi .ppt predloga. Člane spodbujamo, da krajšo ob priliki vključijo v svoja predstavitve. 

Na vrh 

Obnovite članstvo ISACA in poročajte CPE 

Ne pozabite poročati svojih CPE in obnoviti članstva v ISACA in Slovenskem odseku! Ostanite v stiku s stroko in 

ohranite prednosti, ki vam jih članstvo prinaša! 

Tudi v odseku se trudimo zadovoljiti strokovne potrebe članov. Med drugim smo že spomladi vzpostavili odprto LinkedIn 
skupino ter facebook stran Slovenskega odseka ISACA

®
! 

Radi bi pridobili tudi zunanje, predvsem mlajše člane. S tem bi želeli razširiti krog strokovnjakov, spodbuditi strokovne 

razprave ali izmenjavo mnenj o aktualnih temah, pridobiti morebitne predloge za odsekovo delo, pa tudi razširiti krog prejemnikov 
naših obvestil. 

   Pridružite se nam in ostanite na tekočem! 

Na vrh 

 

Sporočilo ste prejeli kot naročnik Mesečnika in Obvestil Slovenskega odseka ISACA
®
, ali kot povabilo, da to postanete. 

© Slovenski odsek ISACA
®
 2013. Vse pravice pridržane!   |   Prejemnikov je 450. 
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https://www.isaca.org/ecommerce/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=/myisaca/Pages/MyCertifications.aspx
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