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Úvod 
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Dodať biznisu viac s menšími prostriedkami a v čo najkratšom čase.  

 

Túto základnú požiadavku kladie na IT väčšina dnešných organizácií.  

 

Vhodnou cestou, ako to dosiahnuť je znížiť množstvo administratívy, 

zvýšiť produktivitu práce a zvýšiť transparentnosť projektu.  

 

Cieľom prednášky je ukázať na reálnych príkladoch, ako je možné v 

týchto oblastiach zlepšiť a splniť nastavena očakávaní 

prostredníctvom prístupu, ktorý prináša platforma IBM Jazz.  



Na co se zaměřit? 

• Individuální produktivita  

• Týmová spolupráce 

• Komunikace napříč týmy 

• Zákazník členem týmu 

• Manažerské rozhodování a reporting 
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Co může pomoci? 

• Co lze dosáhnout volbou vhodných nástrojů? 

– Nástroje pro týmovou spolupráci 

– Individuální nástroje 
  

• Jak výrazně je třeba změnit styl práce? 

– Metodika a agilní přístupy 

– Transparentnost a proaktivita 
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Filosofie IBM Jazz Platformy 

 Klademe důraz na lidi a jejich komunikaci 
– Členové týmů, zákazník, stakeholdeři, management..  

 

 Přinášíme transparentnost prostřednictvím traceability 
– Spojujeme informace, které spolu souvisí, automatický sběr dat 

 

 Zásadně snižujeme administrativu 
– Projektový reporting, dílčí aktivity členů projektů 

 

Nabízíme realtime pohled na stav projektů 
– Na různých úrovních řízení (tým, projekt, portfolio, ...) 

 

 Propojujeme existující technologie/nástroje 
– Využíváme komerční nástroje, opensource, ... 
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Jak pomáháme? 

• Globální společnost přepravující zásilky, ČR 
• Komunikace mezi zákazníkem, týmem a subdodavateli 

• Propojení řízení změn a úkolů s verzováním, buildováním 

 

  Zkrácení doby implementace změn řádově o měsíce 

  Zvýšení efektivity práce > 10% 

 

• Dodavatel IT a SW pro státní správu, Chorvatsko 
• Propojení interních i externích týmů (Java, .NET, Mainframe) 

• Komunikace napříč odděleními (business, analýza, vývoj, test, provoz) 

 

  Zvýšení kvality dodávaného SW, práce třetích stran pod kontrolou 

  Vyšší produktivita díky znovupoužitelnosti vyvinutého kódu 
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Jak pomáháme? 

• Systémový integrátor, ČR 
• Podpora agilních přístupů v projektech (SCRUM, KANBAN) 

• Platforma pro „výrobní linku software“ 

 

  Úspory díky včasnému rozhodování a transparentnosti 

  Schopnost zapracovat včas i větši změny na poslední chvíli 

 

• Jedna z nejvýznamnějších bank, Turecko 
• Sjednocení hlavní týmové platformy napříč celým IT 

• Koordinované plánování a delivery nových business critical releasů 

 

  Významné úspory na vývoj/údržbu SW díky vnitřní koordinovanosti 

  Zvýšení kvality dodávaných releasů díky lepšímu plánování 
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Jak pomáháme? 

• Telefonní operátor, Turecko 
• Sjednoceni release cyklu napříč IT 

• Lepší propojení businessu a IT  

 

  Rychlejší uvádění nových služeb na trh (zkrácení release) 

  Vyšší kvalita dodávaných změn 

 

• Významná banka, Dánsko 
• Standardizace projetů (metodika, nástroje) 

• Lepší zapojení členů týmu do týmových aktivit (včetně agilních) 

 

  Zásadní zlepšení výkonnosti IT (> 15%) 

  Snížení time-to-market ze 14 na 9 měsíců 
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Jak začít? 

• Zavolejte/napište nám 
 
Zdeněk Borůvka (zdenek_boruvka@cz.ibm.com) 
Karol Fillo (karol.fillo@sk.ibm.com) 

 

• Chtěli byste Jazz vyzkoušet? 
• Nabízíme jednodenní „Jazz hands-on drive“ pro týmy i jednotlivce 

• Na Jazz.net lze platformu zdarma vyzkoušet nebo stáhnout  

• K platformě poskytujeme i rychlé a efektivní „JumpStart“ služby  

• Malé týmy mohou na Jazz přejít zcela zdarma nebo s minimálními 
náklady 

• Pro metodicky zaměřené týmy nabízíme školení na agilní metodiky 
(3 denní kurz Agility at Scale) i ty tradiční (RUP) 
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Otázky 

www.jazz.net (Jazz Open Community)           www.rationalworks.cz (Rational CZ&SK komunita) 10 



Efektívne projektové riadenie  

v zohratom tíme  
 

Zdeněk Borůvka 
 

Rational Brand Technical Leader, IBM CEE 


