Er dit projekt ikke helt på planen? Vi kan hjælpe

5 hurtige til at nå dine deadlines

Måske oplever du lige nu, at dit projekt er ved
at skride tidsmæssigt? Læs videre og få 5 enkle
forslag til, hvordan du på den korte bane kan
komme tilbage på tidsplanen?
Opskriften er egentlig helt ligetil: produktiviteten
skal op!
De 5 forslag er baseret på de erfaringer med
produktivitetsforbedringer, vi selv har gjort ved
at arbejde med Lean i Softwareudvikling:

1. Skab ro omkring udviklingsteamet

Alt for ofte bliver teamet belastet med
udefra kommende aktiviteter.Gør
projektlederen til en slags stødpude,
så teamet isoleres til kun den konkrete
opgave.

2. Simplificer opgaven

Keep it simple – det kan ikke siges tit nok.
Fokuser på det væsentlige, stil spørgsmålet
”Er dette afgørende for produktet ?”, spørg
kunden om, hvilken værdi det skaber,
og om hvordan vedkommende selv ville
prioritere. Fortag en bainstorm i teamet
om, hvordan de enkelte delopgaver kan
laves så simpelt som muligt. Ofte bliver
løsningerne for komplekse, og ofte mere
avancerede end kunden egentlig ønskede.
Tænk i flere løsningsforslag, inden opgaven
påbegyndes, og vælg hvilken der opfylder
behovet, men som samtidig er så simpel
som mulig.

3. Lav mindre klumper og lever oftere

Mindre klumper giver mindre spild, oftere
leveringer giver hurtigere feedback –
feedback på om vi er på sporet, og derved
at vi ikke går ud af en tangent, som ikke er
i nogens interesse. Med mange leveringer
kommer vi hurtigere ind på sporet

fa leveringer

mange leveringer

4. Balancer teamet

Undgå at enkelte team-medlemmer
bliver flaskehals i udviklingen. Vurder
kompleksiteten af opgaverne og
afhængighed mellem de enkelte opgaver,
i tilfælde af, at de ikke har samme
kompleksitet og omfang. Lav en nøje
leveringsplan inden for delafleveringen,
hvor de enkelte opgaver prioriteres.

5. Undgå omprioritering af opgaverne

Når nu teamet er mere fokuseret, bliver
det projektledelsens opgave at være
meget skarp på prioritering af opgaver
– og specielt at der ikke hele tiden bliver
omprioriteret. Omprioritering skaber både
frustration og spild.

Vil du vide mere om vores praktiske erfaringer?
Kontakt:
Salgsdirektør Claus Mølgaard Jensen

Tlf. 40 28 91 71
cmj@goapplicate.com

– et møde koster ikke noget
og du får helt sikkert masser
af gode fif med hjem.

