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DIGITAL SPHERE 2020

To dopiero początek! W Digital
Sphere razem wprowadzamy go 
w życie. Podczas warsztatów
dobrze się poznamy oraz dowiemy
jak zaprojektować i rozwijać Twój
produkt od podstaw. 

Twój pomysł



Warszaty 
dlaczego ich 
potrzebujesz?
 Warsztaty pozwalają dokładniej zrozumieć i poznać
specyfikę, zakres i działanie Twojej aplikacji.
Analiza i wspólne omówienie jej wykonalności, jak 
i poszczególnych  funkcjonalności oraz ich działania
umożliwią optymalizację wymaganych i oczekiwanych
elementów. Uzyskasz pełny i klarowny obraz nie tylko tego
jak powinna wyglądać wersja 1.0 tzw. MVP (Minimal Viable
Product) czyli najprostsza i wymagająca najmniejszych
nakładów wersja produktu, która działa i może zostać
przedstawiona użytkownikom,  ale także zaplanujesz dalszy
rozwój aplikacji dzięki ustaleniu tzw. nice to have – czyli
zakresu funkcjonalności do wykoniania na dalszym etapie
rozwoju aplikacji.
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DOPRECYZUJ SWOJĄ WIZJĘ 

ZDOBĄDŹ DOKUMENTACJĘ Co 
zyskujesz? 

ESTYMACJA KOSZTÓW

Skonfrontuj swój pomysł, uzyskaj feedback i
odpowiedzi na wszystkie swoje pytania od ekspertów
rynku IT.

Otrzymaj kluczową dokumentację i szkic produktu
niezbędne do rozpoczęcia prac nad rozwojem Twojej
aplikacji. 

Zaplanuj swój budżet, oszacuj czas potrzebny na rozwój
i pozyskaj inwestorów dzięki przekonującej
dokumentacji.
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Dokumentacja 

słownik pojęć, 
dokładny opis aktorów (użytkowników aplikacji), 
widoki i makiety (rozkład elementów aplikacji), 
opis ścieżek działania
dokładną estymacją kosztów
podział na etapy implementacji 

Po zakończeniu warsztatów, nasz zespół specjalistów
przeprowadza dogłębną analizę zebranych informacji oraz
przygotowuje dokumentację "powarsztatową". Jest to
szczegółowy opis projektu i jego celów biznesowych
zawierający: 

Opisana będzie też forma współpracy i wsparcia
w trakcie jak i po wdrożeniu produktu. 
Wszystko napisane językiem zrozumiałym dla każdego, nie
tylko dla doświadczonego programisty. Dokumentację możesz
dowolnie wykorzystać, pomoże Ci ona zrozumieć swój
produkt, równiez od strony technicznej, co znaczie ułatwi np.
przekonanie inwestorów. 
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 Otrzymasz jasny opis projektu. Będziesz dokładnie
wiedział, kiedy i co odpalić, jeśli chodzi o produkt,
sprzedaż i marketing.
Zaplanujesz koszty, tak aby nic nie mogło Cię
zaskoczyć.  Zanim przejdziesz do rozwoju produktu,
będziesz wiedział ilu programistów i projektantów
trzeba będzie zatrudnić, aby zbudować Twój produkt 

Zanim zaczniesz prace dowiesz się jak będzie
wyglądać Twoja aplikacja. Nic Cię nie
zaskoczy podczas fazy programowania! Zyskasz
przewagę biznesową.

i ile będzie Cię to kosztować. Po warsztatach będziesz
miał to dokładnie pokazane.

Korzyści dla
Ciebie! 
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Zespół: 
W zależności od wielkości i skali
produktu, na warsztatach
będzie od trzech do pięciu
specjalistów. Każdy to ekspert
w swojej dziedzinie. Zawsze
obecni: 

Adam Warmuz Product Architect 

 
 Prawdopodobnie najważniejsza osoba na warsztatach. Web developer z 16-letnim
doświadczeniem. Odpowiedzialny za zaprojektowanie architekrury serwisu i jego
wydajność. Od wielu lat związany ze środowiskiem Symfony.  W swojej karierze
uczestniczył w kilkudziesięciu projektach, od prostych aplikacji po systemy bankowe.

Karol Kornas Frontend developer, UX UI 

Web developer z 6 letnim doświadczeniem, w swojej karierze pracował w wielu projektach
od aplikacji webowych po sklepy e-commerce. Odpowiedzialny za frontend, aspekty
wizualne jak i doświadczenie użytkownika końcowego. 

Project Manager 
Project Manager z doświadczeniem w metodyce Agile i Scrum. Wspiera klienta podczas
każdej fazy powstawiania produktu, wspiera również zespół developerski. Pilnuje tego nad
czym w danym czasie pracuje każda osoba w projekcie, terminów,  odpowiada na pytania.
Jej życiowym mottem jest "nie ma problemow, są tylko rozwiązania". 

Agata Benicka 



Porozmawiaj 
z nami! 
+48 71 700 05 33

kontakt@digitalsphere.pl 

www.digitalsphere.pl 


