Agilní
metody
EFEKTIVNÍ METODY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
Nejen v oblasti vývoje software

Co přináší agilní
metody?
Agilní metody nejsou nijak nové. Shrnují
základní principy, kterými by se měl úspěšný
projekt řídit a aplikují je na komplexní
prostředí, jakým je vývoj softwarových
produktů. Je to iterativní proces, který stojí
na
týmové
spolupráci,
otevřené
komunikaci,
zapojení
zákazníka
a
připravenosti na změnu. Co můžeme po
nasazení agilních metod očekávat?

FLEXIBILITU
Agilní metody pružně reagují na změnu.
Kolikrát se vám stalo, že zákazník nevěděl,
co přesně od produktu očekává a že jeho
požadavky se upřesňovaly až za běhu
projektu? Agilní metody takovou změnu
očekávají a umožňují ji zohlednit tak, aby
nenarušila úspěšné dokončení projektu.
Zároveň dávají možnost flexibilně nasazovat
funkcionalitu, která má pro zákazníka
hodnotu i v průběhu celého projektu.

KVALITU
Máte více defektů než byste si přáli? Agilní
metody zavádí konkrétní praktiky, které
umožňují lépe řídit kvalitu produktu, omezují
riziko vzniku technického dluhu a limitují
počet reportovaných problémů po jeho
nasazení.

PŘEDVÍDATELNOST
Končí všechny Vaše projekty včas, v rámci
budgetu a s očekávanou funkcionalitou?
Umíte na začátku dobře odhadnout rozsah
projektu a včas identifikovat rizika? Agilní
metody přináší zcela revoluční metodu
ohodnocování funkcionalit, která má
statisticky výrazně větší úspěšnost než běžné
metody
ohodnocování
v hodinách.
Úspěšné agilní týmy končí všechny své
projekty
včas,
v rámci
budgetu,
a
v požadovaném rozsahu.

SPOKOJENOST
Kromě finanční návratnosti projektu je
důležité si udržet spokojeného zákazníka,
který dostane nejen to, co si objednal, ale
to co opravdu potřebuje. Agilní metody
zapojují zákazníka do procesu a přímo
zohledňují přidanou hodnotu jednotlivých
funkcionalit.
Spokojenost zákazníka je důležitá, ale
neméně důležitá je i spokojenost členů
agilních týmů. Agilní metody posilují
zodpovědnost a motivaci jednotlivých členů
a
dělají
tak
vývojáře
a
testery
spokojenějšími.

EFEKTIVITU
Máte
pocit,
že
vývojáři
nepracují
dostatečně efektivně a že by to mohlo být
lepší? Agilní metody přináší silnou týmovou
spolupráci a stávají se tak výrazně
efektivnější. Není neobvyklé dosáhnout vyšší
efektivity i o 200%.

Principy agilních a lean metod jsou obecně
použitelné na řízení (nejen) softwarových
projektů a jsou zaváděny v malých firmách i
velkých nadnárodních korporacích.
Najdou si svou cestu i v čistě produktovém
vývoji a projektech, které mají velké
množství existujícího historického kódu.

Scrum
Proces

Agilní metody a Scrum proces jsou často
úspěšně nasazovány i ve firmách striktně
řízených normami a procesy, například v
oblasti life a mission critical systémů.

KAŽDÝ TÝM JE JINÝ, KAŽDÝ TÝM BUDE MÍT
ODLIŠNOU
IMPLEMENTACI
SCRUM
PROCESU.

O ČEM TO CELÉ JE
Scrum proces je jednou
používaných agilních metod.

z

nejčastěji

Scrum umožňuje dodávat v pravidelných
iteracích (Sprintech) zákazníkovi hodnotu.
Pokaždé včas, pokaždé to co zákazník
očekával.

NAVZDORY TOMU JAK SI MŮŽETE
PŘIPADAT ODLIŠNÍ, VĚŘTE, ŽE AGILNÍ
PŘÍSTUP A SCRUM PROCES VÁM
VÝRAZNĚ POMOHOU BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ,
FLEXIBILNĚJŠÍ, SPOKOJENĚJŠÍ A CEKOVĚ
ÚSPĚŠNĚJŠÍ.

Agilní a Lean metody
konzultace
koučing
školení
kurzy
workshopy

SOCHOVA.CZ
Scrum je proces postavený na týmové
spolupráci, získávání časté zpětné vazby a
transparentní komunikaci v rámci týmu a
firmy, ale i směrem k zákazníkovi.

Scrum proces se stává stále populárnějším
v různých odvětvích SW vývoje. Úspěšně ho
používají malé produktové firmy, ale též
velké korporace operující v bankovním či
telekomunikačním sektoru.

Pomáhám firmám a jednotlivcům úspěšně
řídit firmy a projekty.
Učím týmy a jejich
managery
být
efektivnější,
dodávat
kvalitnější
výsledky,
dobře komunikovat a
organizovat tým tak,
aby jednotliví členové
spolupracovali,
měli
práci jako zábavu a byli motivovaní na
společném výsledku. Pomáhám jim nastavit
vztahy se zákazníkem, vtáhnout ho do
procesu a zainteresovat ho na úspěchu
spolu s týmem tak, aby na jeho konci dostal
nejen to, co chtěl, ale to, co opravdu
potřebuje.

