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Budování agility potřebuje prostor v organizaci a 
pro ten je nezbytné mít:

a. Lidé, kteří mají chuť věci posouvat dál a vytvoří 
tým

b. Podporu ze strany managementu
c. Příležitost, kde můžete vytvořit novou hodnotu

Váš agiliní tým vytvoří zásadní příběh pro zbytek 
organizace. Lidé potřebují vidět, že

• Váš management stojí za agilitou jako 
principem a otevřeně o ní komunikuje

• Týmy zevnitř organizace mají pozitivní
zkušenost s agilitou a dostanou prostor se o ní 
podělit, vytvoříte příběh pro ostatní. 



Kultura organizace

Agilitu můžete úspěšně rozvíjet i v kultuře organizace, která 
je složitá.

- Hluboce zakořeněná hierarchie
- Management, který vyžaduje vysokou míru kontroly a 

nechce delegovat pravomoci
- Negativní zkušenosti z nedávných implementací

Zásadní je podpora top managementu, i přesto, že pro 
agilitu nezískáte hned od začátku všechny. Očekávání se 
mohou na počátku různit:

CEO Hlavně rychle

COO Nic komplexního. ROI!

CIO Agilně

Byznys Out-of-box řešení

Change Waterfall



Implementace 
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Dodavatel
All-in od jednoho dodavatele, možnost vybírat z množství 
prototypů urychlila start implementace

Týmy:
Dodavatel – vývoj v Indii, analytici Bahrain, produkční 
deployment Saudská Arábie (KSA)
Byznys tým – Bahrain, Dhahran (KSA), Ryjád, Dubai

Implementace:
a. Platformy pro Document management a Business

proces management – waterfall
b. Migrace dat (DMS) – waterfall
c. Lead management – hybridní scrum
d. Loan origination – hybridní scrum
e. Customer onboarding vč. integrací – čistý scrum

Infrastruktura:
a. Cloud – vývoj, testy
b. On-premise – regression, produkce

Release cycle
Měsíční deployment – po třech týdnech vždy týden freeze
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Úvodní demo Proof of concept Prototypy 1. Produkční verze

Únor 2017 Březen 2017 Srpen – září 2017 Listopad 2017

Ve scope byly všechny 3 
poptávané moduly

Lead a lending – 3 varianty

Onboarding – jen jedna velmi 
simple varianta

Scope: lead a lending

23 dní, deployment do cloudu, 18 
konzultantů a vývojářů od 
dodavatele, 15 lidí z byznusu a 5
z IT

Exit kritéria splněna, celkem 6 
úvěrů prošlo, 2 živé případy

Celý scope v JIRA
Denní stand-ups
Visual dashboard + fyzický 
kanban

2 dema pro každý modul

Lead management nasazen jako
první

Loan origination nasazen jako 
druhý. Zároveň bylo rozhodnuto o 
rozšíření modulu o další procesy 
a integraci na back-ends

Customer onboarding vč. 
integrací



Lessons learnt

Stream, který dodával onboarding s použitím čistého scrumu
měl jednoznačně nejlepší adopci a to přesto, že:

• Se byznys tým změnil v pokročilé fázi projektu a hrozilo, že
odmítne předchozí design

• Jsme zásadně měnili as-is procesy i s dopadem na 
pracnost v některých týmech (scanning a pořízení dat v
customer service)

• Tento stream měl největší počet divizí, které se ho 
účastnily (customer service, KYC unit, compliance, 
operations)

Klíčové elementy, které úspěchu napomohly:

• Aktvní business ownership – konzistení účast byznysu v 
agilních ceremoniích, kvalitní vstupy a prioritizace

• Transparentnost – využití JIRA, burn-down charts, kanban
• Aktivní komunikace dovnitř organizace



Think big, start small, scale
quickly or fail early
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Na co se zaměřit
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Klíčovým předpokladem úspěchu 
je zapojení byznys vlastníků. I v 
organizacích, které nemají 
adaptované agilní procesy, je 
klíčové, aby měl projekt blízko k 
budoucím vlastníkům, tak aby se 
dokázal přizpůsobovat aktuálním 
prioritám, byl transparentní a 
efektivně komunikoval směrem k 
budoucím uživatelům.

Vytváření prototypů dokáže 
pomoci v situaci, kdy víte, co 
potřebujete, ale není jasno, jak se 
k cíli dostanete.
Budujeme prototopy jako levný
způsob, jak ověřit hypotézy 
ohledně budoucího řešení. 
Vizuální podoba, byť jednoduchá, 
pomáhá dále formovat varianty 
řešení.

Agilní dodávka potřebuje 
individuální pohled na architekturu 
a rozsah nefunkčních požadavků. 
Pokud se chcete dostat rychle k 
prvním verzím řešení, které Vám 
pomohou ověřit, jestli dokážete 
skutečně vytvořit chtěnou 
hodnotu, tak redukujte nefunkční 
požadavky na nezbytné minimum.

Při plánování nezapomínejte na 
zhodnocení prostředí.
Komplexní infrastruktura nebo 
zdlouhavé release procesy mohou 
Váš postup s prototypem brzdit. 
Pomůžeme Vám definovat a 
realizovat postup s využitím 
alternativní infrastruktury (cloud, 
dceřiná nebo sesterská 
organizace).

Prototypy Ownership Architektura Infrastruktura



Your vision powered by Trask
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Děkujeme za pozornost



T + 420 220 414 111
F + 420 220 414 111
info@trask.cz
www.trask.cz

TRASK SOLUTIONS, a. s.
Milevská 5/2095
140 00 Praha 4
Czech Republic


