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Capers Jones har udråbt “Function 
Point” til at være det universelle 
mål for software:
“Function point metrics are the 
most accurate and effective 
metrics yet developed for software 
sizing and also for studying 
software productivity, quality, 
costs, risks and economic value. 
In the future function point metrics 
can easily become a universal 
metric used in all software 
applications and or all contracts in 
all countries.”

Nye måder
Function Point har ry for at være 
besværlige at måle og at man 
kun kan måle, når man har gen-
nemgået en længere uddannelse. 
Men der er kommet nye måder at 
måle på, og derfor kan ProMinds 
på to dage lære dig at måle. Du vil 
opdage, at du på få timer kan måle 
størrelsen af et system på 100-200 
Function Point. Det svarer til en ud-
viklingsopgave på 2-3 millioner kr.

Capers Jones’ klare udmelding vi-
ser, at der er tale om noget, mange 
vil have gavn af at beherske. 
ProMinds tilbyder kursus i måling 
af Function Point, så du bliver i 
stand til på kort tid at måle størrel-
sen af systemer og udviklings-
opgaver. Du vil også opdage, at 
Function Point kan bruges til at 

estimere vedligeholdelses- og 
administrationsopgaver på den 
allerede installerede portefølje af 
systemer. Du vil ligeledes kunne 
bruge dem til at evaluere, hvordan 
din organisation er med hensyn til 
kvalitet og effektivitet i forhold til 
andre.



ProMinds A/S • Gungevej 2 • 2650 Hvidovre • Tlf. (+45) 43 58 24 58 • mail@prominds.dk • www.prominds.dk

Kursus- og uddannelsesinformation
Kurset udbydes til afholdelse med minimum 5 deltagere og maksimum 10 deltagere. ProMinds udbyder kurset 
på fastlagte dage et antal gange om året. Kurset kan også købes som specifikt firmarettet kursus afholdt på 
aftalt tidspunkt. Der skal dog være minimum 8 deltagere ved firmaspecifikke kurser.
Priser og datoer fremgår af ProMinds hjemmeside.

Kontakt os for et uforpligtende møde og hør nærmere om, hvad ProMinds særligt kan tilbyde jeres virksomhed. 

ProMinds A/S 
Telefon 43 58 24 58 
mail@prominds.dk

KURSUS: 
Måling af Function Point

ProMinds kurser og uddannelser: 
ProMinds tilbyder en lang række resultatorienterede specialkurser og uddannelsesforløb, herunder: 
Styregruppekørekort, Projektlederuddannelse, Projekt Review, Test Review, Strategisk kompetenceudvikling, IT-strategi og Leverandør-
styring. Få mere information på www.prominds.dk

Efterfølgende assistance

Der tilbydes et klippekort på 10 timers assistance. Denne assistance udføres i udgangspunkt fra Prominds 
kontor. Assistancen vil typisk bestå i at hjælpe med at måle på en konkret sag (coaching) eller lave kvalitets-
sikring af en måling, som kunden selv har gennemført eller er i gang med. Assistancen tilbydes til dem, som har 
gennemført kurset. Man kan naturligvis købe flere klippekort.

Kursusprogram

Dag 1:

•  Introduktion til Function Point måling  
og beskrivelse af vigtige begreber

•  Gennemgang af FiSMA metoden

•  KISS (Keep It Simple and Stupid)

•  Gennemgang af et konkret eksempel

•  Øvelse med KISS

Dag 2:

•  Præsentation af Experience(R) Service

•  Øvelse med Experience(R) Service til  
detaljeret måling

•  Gennemgang af vigtige metrikker baseret på  
Function Point måling

•  Eksamen – deltagerne bruger Experience(R)  
til at opgøre FFP for en konkret applikation

•  Eksamens resultater og læring fra det

Kursus læringsmål

 Deltagerne skal kende koncepterne bag Function Point måling
 Deltagerne skal på et par timer kunne måle størrelsen (i FiSMA Function Point – FFP) af en mindre applikation
 Deltagerne skal kende til vigtige metrikker baseret på FFP
 Deltagerne skal kunne bruge systemet Experience(R) Service til at måle

Efter kurset vil deltagerne i en periode kunne bruge Experience(R) Service, som understøtter målingen og giver 
mulighed for sammenligning med ca. 4000 andre projekter. 
Hvis det ønskes kan der efterfølgende tegnes en licensaftale på dette værktøj.


