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€1.950,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is Functiepuntanalyse
Ben je systeemontwikkelaar of projectleider en zoek je een handvat om betrouwbare begrotingen te maken?
De training Functiepuntanalyse (FPA) kan je daarbij helpen. Deze training geeft je inzicht in de tijd die nodig
is om informatiesystemen te ontwikkelen. Daarnaast kun je met FPA je projecten beter bewaken. Voor de
ontwikkeling van informatiesystemen helpt Functiepuntanalyse je dat inzicht te verkrijgen. Enerzijds door
het uitvoeren van een gedegen analyse van de functionele specificaties van het systeem en anderzijds door
het omzetten van die specificaties in objectieve en meetbare eenheden. De training geeft je de
analysevaardigheden, leert je het tellen van de functiepunten en geeft inzicht in de manier waarop je de
verkregen informatie kunt inzetten bij het maken van betrouwbare begrotingen.

Voor wie is Functiepuntanalyse
De training is bestemd voor developers en projectmanagers die concrete handvatten zoeken voor het
opzetten en onderbouwen van begrotingen.

Voorvereisten
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze:
gebruikersfuncties kunnen onderscheiden,
kennis hebben van technieken die worden gebruikt bij functionele beschrijvingen van
informatiesystemen

Doelstellingen
Voor de ontwikkeling van informatiesystemen helpt Functiepuntanalyse u dat inzicht te verkrijgen. Enerzijds
door het uitvoeren van een gedegen analyse van de functionele specificaties van het systeem en anderzijds
door het omzetten van die specificaties in objectieve en meetbare eenheden. De opleiding geeft u de

analysevaardigheden, leert u het tellen van de functiepunten en geeft inzicht in de manier waarop de u
verkregen informatie kunt inzetten bij het maken van betrouwbare begrotingen. Na afloop van de opleiding
bent u in staat om:
de omvang van een applicatie vast te stellen met behulp van FPA volgens de Nesma-richtlijnen
FPA te gebruiken voor het begroten van de werkinspanning in nieuwbouwprojecten en
applicatiebeheer
FPA te gebruiken als hulpmiddel bij IT-investeringsvraagstukken
maatregelen voor te stellen en uit te werken die nodig zijn om FPA in te voeren
een begin te maken met het opbouwen van ervaringscijfers

Indien een copyright van derden van toepassing is op deze training, vind je het copyright op
https://academy.capgemini.nl/trademarks
Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene Voorwaarden van
Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn aan
verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze mensen
hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van specifieke
omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong vinden in het
dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers wakkeren het vuur
aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de mensen eromheen nou écht
oplost doen de rest.
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Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit zichzelf en
elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de uitdagingen van morgen.
Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun werkgever beter, langer en intensiever
met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds genoegen.

