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Kravspec – Kick Start!
Den hurtigste vej til en god kravspec
En workshop - hvor du får eksperthjælp til at
komme godt i gang med at skabe et sundt
fundament for dit projekt.
Formålet med en kravspecifikation er at skabe
enighed blandt de involverede parter. Målet med
dette intensive forløb er at skabe de vigtigste
rammer for den kravsspecifikation, som er den
rigtige, for jer. Den der skaber enighed, og ikke
bare indeholder endeløse dokumenter. Den der er
agil og fleksibel, og som ikke låser dig fast.

”Kravspec Kick Start” er Whitebox’s bedste bud på
hvordan du får mest ud af én enkelt workshopdag.
Hvordan du hurtigst får mest muligt af de fordele,
der følger med, når alle i et projekt er enige om,
hvad der skal laves.

Praktiske oplysninger
Køreplan:
•

Du har vurderet hvor mange projektdage der kan
spares ved en god kravspecifikation, og at
investeringen i workshoppen er god.

•

Kontakt Whitebox og aftal dato for workshop

Efter den indledende samtale, og efter at have aftalt
en dag for workshoppen, sendes relevant materiale
til Whitebox, som på den baggrund designer selve
workshoppen.

•

Fremsend relevant materiale

•

Deltag i en-dags workshoppen.

•

Arbejd videre med spec’en.

Selve dagen er et optimeret læringsforløb med et
fornuftigt mix af teori og praktisk krav analyse.
Dagen
ender
med
en
template
med
gennemarbejdede eksempler, som de deltagende
kan arbejde videre med næste dag - med sikker
hånd.

•

Send aftalt delleverance til Whitebox for review.

•

Ved projekt slut evalueres
feedback gives til Whitebox.

Sidst på workshop dagen aftales tid til et review,
hvor Whitebox giver feed back på kvalitet og
metode med hensyn til arbejdet med kravene.

processen

og

Der deltager en Whitebox konsulent gennem hele
forløbet.
Workshoppen afholdes hos dig.

Pris
Ved afholdelse i Storkøbenhavn er prisen Kr.
25.000 excl. moms

” Ca. 80% af den tid, som ender med at blive brugt på fejlrettelser, kunne have
været undgået, hvis kravspec’en havde været bedre.
Du kan simpelthen ikke investere for meget i kvaliteten af krav!”
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