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Tри ключови стъпки при започване на  
големи международни проекти



Много детайлно описание ... ... на базата на стар продукт 

Mеждународен екип  Базирано на много продукти - 
стари и нови  

Кратък срок 

Проектът – участие търг 
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Какво ни помогна 











Екип А Екип Б 

Първоначален план: 
 
 Система А се разширява  за връзка със Система Б 
 Планиран бюджет - 40 ЧД работа на Екип А  

Краен резултат: 
 
 Поради невъзможност Система А да се разшири, то  Система Б 

ще бъде променена да търси връзка със Система А. 
 Непланиран разход – 80 ЧД за Екип Б (под изпълнител) 

Пример 
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... или 
как накъсахме голямата картинката според 
ролите и хората и как да я обедихме отново 
в интегрирано предложение ... 



600+ pages  
Customer Requirements 

160 main  
requirements 

Split & Import 

Proposal  
(Statement of work) 

Compose 

Project Collaboration 
Statement Of Work 

Процесът 















Requirements Management 
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Quick & Dirty 

Small budget 

Needed to be spectacular  

Proof Of Concept 



Процесът 

Екипите създадоха необходимите според тях задачи  в JIRA, за 
да се направи всеки Use Case 

Описахме Use Case за демото в Confluence страници 

Лесната видимост на задачите за всеки Use Case и оценките 
им даваше възможност на MNG да контролира ежедневно 

какво точно се изработва (extreme Agile ) 

Mature development processes & Continuous Delivery 



In house build  
deployment tool 

Инструментите 

Management Collaboration 

Continuous Delivery 









here

Proof Of Concept Management 



1. Alex have commit the changes I was waiting for 

2. Petia (QA) requested DEV server update 

3. Stilian (Build MGR) updated the DEV server 

In 30 minutes after the commit, the new pages could be 
reviewed and commented with the POC leader ... here  

https://xmlcompass.bosch-automotive.com/viewer
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