Księgarnia PWN: Krystian Kaczor - Scrum i nie tylko

Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem książkę SCRUM i nie tylko. Teoria i praktyka w
metodach Agile.
W pierwszej części, w ramach wprowadzenia do Scrum, autor przedstawia szczegółowo szeroki
przegląd metod Lean, pozwalający zrozumieć czytelnikowi korzenie Agile i Scrum w IT.
W dalszej części książki prezentuje zasady Scrum stopniowo przechodząc do coraz bardziej
zaawansowanych zagadnień.
SCRUM i nie tylko...jest jedną z pierwszych tego typu pozycji na rynku polskim, jednak swoją
głębia może śmiało konkurować z najnowszymi pozycjami zagranicznymi. Pozwala nie tylko
zrozumieć podstawy Scrum ale daje również wiele odpowiedzi na praktyczne, codzienne problemy
związane ze jego wdrażaniem w organizacji.
Publikację polecam informatykom oraz wszystkim którzy pracują nad rozwojem nowych
produktów w dzisiejszej szybko zmieniającej się rzeczywistości.
Marek Lenz,
CIO at AXA Poland
Jako osoba odpowiedzialna za wdrażanie zwinnego podejścia do realizacji projektów w dziale
Delivery firmy Future Processing mogę z pełnym przekonaniem polecić książkę SCRUM i nie
tylko. Teoria i praktyka w metodach Agile.
Kto moim zdaniem powinien sięgnąć po tę pozycję?
W oparciu o swoje doświadczenie uważam, że książkę można rekomendować co najmniej kilku
grupom odbiorców:
•

•

•

Tym, którzy odpowiadają za sposoby realizacji projektów i jednocześnie szukają
kompendium wiedzy o Agile. Książka pozwoli im przyswoić najważniejsze informacje na
temat zwinnych metodyk, z mocniejszym zaakcentowaniem Scruma.
Tym, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę ze Scrumem. Książka buduje solidne
podstawy wiedzy. Każdy członek zespołu scrumowego otrzyma niezbędne minimum do
pracy w Scrumie. Dla Scrum Masterów będzie to z kolei bardzo dobry punkt startowy do
dalszych poszukiwań wymienionych przez autora obszarów.
Tym, którzy stosują metodyki zwinne, w tym Scruma. Z jednej strony otrzymają
uporządkowaną formę wiedzy w tym zakresie, z drugiej całkiem możliwe jest, że trafią na
nowe elementy, które zachęcą ich do dalszego pogłębiania wiedzy.

W firmie Future Processing pracuję od 10 lat, doświadczyłem przeobrażania się firmy z organizacji
kilkuosobowej do zatrudniającej aktualnie ponad 500 osób. Obecnie – jako Future Processing –
dostarczamy oprogramowanie komputerowe wyłącznie na potrzeby firm zagranicznych związanych
z handlem, przemysłem i usługami.
Pozwoliło mi to zebrać sporo cennych doświadczeń w zakresie współpracy z klientami poprzez
realizację wielu projektów różnej skali. Przez te lata miałem okazję tworzyć produkty IT stosując
różne metodyki pracy oraz procesy, stosując przy tym zarówno podejście stricte kaskadowe, jak i
dość mocno odmienne od niego podejście zwinne.
Dziś, patrząc z perspektywy czasu i mając na uwadze zarówno oczekiwania klienta, jak i naszych
pracowników, mam przekonanie, że prawidłowe stosowanie metodyk zwinnych pozwala obu
stronom na osiąganie realnych korzyści.

Z punktu widzenia klienta, który zleca wykonanie pewnego zakresu prac firmie zewnętrznej,
niezwykle istotne jest stałe poczucie bezpieczeństwa i przekonania, że otrzymuje produkt wysokiej
jakości. Poprzez zastosowanie Scruma te potrzeby klienta są w pełni zaspokajane. Pracując bardzo
blisko z klientem, regularnie zapewniamy przyrost wartości biznesowej o odpowiedniej jakości. W
każdej chwili wiadomo, nad czym pracujemy i co jesteśmy w stanie dostarczyć w przyszłości.
Dla naszych pracowników z kolei taka forma pracy sprawia, że mogą pracować w zgranych
zespołach, które realizują jasno określony cel. Jednocześnie pozwala im to na stosowanie technik
podnoszących jakość wytwarzanego oprogramowania oraz sprzyja kreatywności, co dla inżynierów
jest niezwykle ważne.
W mojej ocenie książka Krystiana Kaczora to pozycja, która pokazuje te korzyści i z całą
pewnością wzbogaci naszą firmową bibliotekę.
Paweł Pustelnik,
Odpowiedzialny za wdrażanie Agile w dziale Delivery firmy Future Processing

