Insikt

– kräver kunskap,
erfarenhet och
förståelse

Målet är utveckling...
”håller inte måttet”

”stegen framåt”

Företag med teknologibaserad utveckling står idag inför
många utmaningar. Den viktigaste är utan tvekan förmågan att förtjusa kunder och användare och överträffa
konkurrenter. Många av gårdagens vedertagna metoder
och tekniker håller inte längre måttet, om man vill klara
den utmaningen.

Oavsett var man är nu, finns det steg att ta. Steg som är
lätta och leder till nästa. För precis som med utveckling av
produkter är stegen framåt den största chansen att lära
sig och få nya insikter och inspiration. Det enda som håller oss tillbaka är vår ovilja till förändring, en ovilja som kan
övergå i entusiasm om man gör rätt.

”insikter på vägen”

”teamarbete”

Särskilt med programvarubaserade produkter har man
mycket goda förutsättningarna att snabbt kunna anpassa
sig till de viktiga insikter man får på vägen. Med moderna
sätt att se på, styra, leda och genomföra utveckling kan
man ta till vara på dessa så att de blir en styrka.

Förtjusta kunder får man bara med förtjusta medarbetare.
Rätt arbetssätt, mandat och tydlighet ger en grund för
bra resultat. Med moderna tekniker och metoder kan vi
fokusera kraften i teamarbetet till storverk.

...och ständig utveckling!
“förändring”
Det är viktigt att inse att förutsättningar och omständigheter ständigt kommer att förändras. För att hantera detta
måste vi driva vår verksamhet och utvecklingen genom
kontinuerlig reflektion och återkoppling. Att hela tiden
ingjuta detta som en naturlig del i teamens och hela organisationens arbetssätt kommer att ge synbara positiva
resultat.

“det naturliga tillståndet”
Visionen är en organisation med dess samverkande
delar som naturligt förändras med förutsättningarna och
insikterna. Denna ständiga förändring är en självklarhet,
ett naturligt sätt att jobba. I en sån miljö frodas inspiration, kunskap och kreativitet för att inom det möjligas ram
utveckla den bästa tänkbara lösningen.

Det handlar om
Agile, Lean och
Scrum
”värderingar, attityder och principer”
Begreppet agile härstammar från en legendarisk konferens där ett antal ”erfarna och ärrade” systemutvecklare,
konsulter och processexperter möttes. Man skapade ett
manifest och en allians som syftade till att dela med sig
av värderingar, principer och arbetssätt. Själva ordet agile
betyder ”lättrörlig” eller ”vig” och skall inte ses som en
systemutvecklingsmetod utan snarare just som en uppsättning värderingar, attityder och principer.

”feedback, tester och små steg”
Tankarna i det agila bygger bland annat på tät feed-back
där man engagerar kunden och användare så tidigt som
möjligt. Man visar regelbundet det som hittills ”byggts”
och testar ofta. Arbetet utförs i team som tar ett gemensamt ansvar och löser ev. problem inom gruppen för att
säkerställa ett bra arbetssätt och slutresultat. Man bygger
produkter genom att implementera funktionerna en efter
en, ett litet steg i taget. Varje steg verifieras, och är därför
alltid en del av den riktiga produkten.

Du kan alltid
leverera på tid
”det handlar om att bygga förtroende”
Det viktigaste en leverantör har är förtroendet hos sina
kunder. Att ofta behöva skjuta på leveranser skapar ett
minskat förtroende för dig som leverantör. Med traditionellt angreppssätt på planering och genomförande hamnar man ofta i en situation där det inte längre finns något
annat val än att leverera senare.
Modernare metoder för programvarubaserad utveckling
gör det möjligt att leverera varje dag, till och med garantera ett datum. Då är valet ditt, och din kunds!

Kompetens får inte
vara ett hinder
”sprid kompetensen och minska
planeringsfrustationen”
Ofta används personer med högsta kompetens för att
göra ett visst jobb snabbt och bra. Det leder dock ofta
till överbelastning, stress och begränsad kunskapsöverföring. Planeringen av arbetet blir också mer komplicerat
när experternas tid måste delas av många intressenter.
Moderna organisationer baserar hellre arbetet på effektiva
självorganiserade team som genom andra fördelningsprinciper snabbt delar och bygger kunskap, samtidigt
som flexibiliteten i organisationen ökar och planeringen i
projekten förenklas.

Mer produkt för
pengarna
”värdet per timma viktigt!”
En viktig princip är att färdigställa en funktion eller delfunktion i taget. Då kan fokus ligga på att prioritera de funktioner som har mest eller högst värde. Med en ständig
återkoppling med kund, användare och andra intressenter
säkerställer vi tillsammans att vi är på rätt väg. Strävan
efter mer och värdefullare produkter, är viktigare än att
skära kostnader.

Om Responsive och
våra experter....
Responsive har varit verksamma sedan slutet av 90-talet. Våra medarbetare har lång erfarenhet av modern
system- och programutveckling. Vi arbetar både med
operativt deltagande i din utveckling och som stöd för
vidareutveckling av din organisation och arbetssätt.
Våra kunder är både stora och små organisationer,
nystartade eller med lång tradition av utveckling.
Våra medarbetare är typiskt civilingenjörer med flerårig
erfarenhet som utvecklare, testare, arkitekter, Scrum
Masters, projektledare och coacher, oftast i en agil
omgivning. Alla brinner för den agila tanken och driver
gärna denna typ av frågor i sina uppdrag. Det gör att
du får mer resultat och erfarenheter av agilt arbetssätt
på köpet.
När en konsult från Responsive lämnar sitt uppdrag har
din organisation fått en del av vår kunskap och erfarenhet!
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