
SAFe® DevOps 
(SDP-sertifioitu)

Kaksipäiväinen SAFe®  DevOps 
-kurssi tarjoaa kattavan 
yleiskatsauksen siitä, mitä 
DevOps-osaamisalueita 
tarvitaan nopeuttamaan 
markkinoille pääsyä parantamalla 
arvon jatkuvuutta jatkuvan 
toimitusputken kautta. Osallistujat 
kartoittavat nykyisen arvovirran 
toimitusputkissansa ideasta 
arvon tuottamiseen ja tunnistavat 
käytännöt, jotka poistavat 
virtauksen pullonkaulat.

Kurssi lisää ymmärrystäsi 
jatkuvasta tutkimuksesta, 
integroinnista, toimittamisesta 
ja tarpeen mukaisesta 
julkaisusta. Osallistujana pääset 
tutkimaan SAFe:n CALMR-
lähestymistapaa (kulttuuri, 
automaatio, lean, mittaaminen, 
palauttaminen) DevOpsiin. 
Tämä lähestymistapa auttaa 
luomaan jaetun vastuukulttuurin 
koko ratkaisun toimitukseen ja 
sovittamaan ihmisiä, prosesseja ja 
teknologiaa koko organisaatioon 
nopeamman markkinoille pääsyn 
aikaansaamiseksi. 

SAFe® DevOps Practitioner 
oppimistavoitteet
 – Ymmärrät CALMR-lähestymistavan DevOpsiin ja kykenet 
osoittamaan myös muille sen tärkeyden

 – Ymmärrät jatkuvan integroinnin, jatkuvan testauksen ja niiden 
soveltamisen tärkeyden sekä osaat käyttää niitä

 – Osaat käyttää jatkuvan turvallisuuden käsitteitä

 – Osaat kartoittaa nykyisen toimitusputken ja mitata arvon 
virtausta toimitusputken kautta

 – Tunnistat virtauksen aukkoja ja viiveitä

 – Kykenet parantamaan asiakkaiden tarvekartoitusprosessia 

 – Osaat kehittää jatkuvasti kehittämisen, rakentamisen ja 
integroinnin prosesseja

 – Osaat kehittää jatkuvan käyttöönoton vaiheita testaus- ja 
tuotantoympäristöihin

 – Osaat kehittää julkaisuprosessia ja tuottaa julkaisuilla arvoa 
liiketoiminnalle

 – Kykenet toteuttamaan toimintasuunnitelman DevOps-
muutokselle

Kenelle kurssi on tarkoitettu?
 – Kaikki ketterän toimitusjunan jäsenet

 – Kehityspäälliköt, tekniset johtajat

 – Konfigurointi- ja julkaisupäälliköt

 – Kehitysjohtajat, kehittäjät, UI / UX-kehittäjät

 – Infrastruktuuri- ja järjestelmäarkkitehdit

 – Tuotepäälliköt, tuotteen omistajat

 – Järjestelmänvalvojat, DBA:t, InfoSecurity

 – QA-johtajat, testaajat

 – Toimitusjunan päälliköt (RTE), Scrum Masterit (SM)

Mitä kurssimaksu sisältää?
 – Kurssikirjan

 – Valmistautumisen ja kelpoisuuden SAFe® 4 DevOps 
Practitioner (SDP) -sertifikaattitenttiin sekä yhden yrityksen 
tentin läpäisyyn

 – Yhden vuoden SAFe® Community -jäsenyyden sekä pääsyn 
SAFe® Community Platformille

 – Kurssitodistuksen

Koulutus on kaksipäiväinen. Osallistujien on osallistuttava 
opintoihin molempina päivinä, jotta he voivat osallistua tenttiin. 
Kurssilla ei ole online-mahdollisuutta. Kurssin opetuskieli on 
joko suomi tai englanti, kurssimateriaali ja sertifikaattitentti 
ovat englanniksi. Tiivis kurssi sisältää lounas- ja kahvitauot 
molempina päivinä.
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Järjestämme kursseja myös  
asiakkaidemme luona ympäri 
Eurooppaa. Ota yhteyttä 
ja kysy lisää – autamme 
mielellämme.

KPMG on ScaledAgilen  
Gold Partner

Esitietovaatimukset
Kaikki ovat tervetulleita kurssille kokemuksesta riippumatta. 

SAFe® 4 DevOps Practitioner -tentti
Muoto: Monivalinta, 45 kysymystä
Toimitus: Web-pohjainen, ajastettu, ei kirjaa tai ulkopuolista apua
Pääsy: Hyväksytyn harjoitustentin jälkeen hakijat pääsevät 
lopputenttiin SAFe® Communityssä.
Kesto: 90 minuuttia (1,5 tuntia). Tentin voi suorittaa kotona tai 
työpaikalla, kunhan saat olla rauhassa tentin ajan. 
Läpipääsyyn vaaditut pisteet: 33/45 (73 % vastauksista oikein)
Uusintapolitiikka: Uusinta maksaa 50 USD, ja se maksetaan 
SAFe® Community -sivuston kautta. Toisen tenttiyrityksen voi 
tehdä heti ensimmäisen yrityksen jälkeen. Kolmas yritys vaatii 10 
päivän odotuksen. Neljäs yritys vaatii 30 päivän odotuksen. Voit 
olla yhteydessä osoitteeseen support@scaledagile.com tenttiin 
liittyvistä kysymyksistä.

Mitä SAFe®-sertifikaattipakkaus sisältää? 
 – SAFe® 4 PDevOps Practitioner -sertifikaatin

 – SAFe® 4 DevOps Practitioner -digitaalisen 
kurssimerkin, jolla näytät saavutuksesi 
myös verkossa

 – Yhden vuoden sertifioitu SAFe® DevOps 
Practitioner -jäsenyys, johon kuuluu pääsy 
SDP:n käytäntöyhteisöön ScaledAgile Inc:n  
Community-sivustolla.

 – Pääsy Meetup-ryhmiin ja tapahtumiin, jotka yhdistävät sinut 
muihin SAFe-sertifioituihin ammattilaisiin

 – Erilaisia oppimisresursseja, jotka auttavat sinua SAFe-matkasi 
aikana

Professional Development Units (PDU) ja 
Scrum Education Units (SEU)
Osallistujilla on oikeus hakea 15 PDU:ta kohti Project 
Management Institute (PMI) jatkuvan koulutuksen vaatimuksia 
PMP-, PgMP- ja PMI-ACP-sertifikaattien kohdalla.

Osallistujat voivat myös hakea C-luokkaan kuuluvia SEU-yksiköitä 
saadakseen tai uudistaakseen CSP:nsä Scrum Alliancen kautta.
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