Záznam z 10 stretnutia
Dátum konania: 23.11.2017

Zúčastnení:
Ing. Jakub Šimko, PhD.
Bc. Jozef Mláka
Bc. Michal Kováčik
Bc. Pavol Ondrejka
Bc. Daniel Novák
Bc. Branislav Pecher

Agenda
"daily scrum"
akceptácia úloh product ownerom
ohodnocovanie úloh v product backlogu
manuály pre aplikáciu
obnovenie hesla a mailer

Priebeh stretnutia
manuály pre aplikáciu
nebolo by lepšie mať samovysetlujúcu aplikáciu?
príliš ťažké na implementáciu
mať iba obrázky je veľmi user unfriendly
podľa Kuba je najjednoduchšie urobiť iba video
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odkiaľ bude video prístupné?
je potrebné získať priamo skúsenosť s uživateľmi
avšak tvorba takého videa už teraz nám vie pomôcť
zadefinovať nejaké problémy
je dôležité aby sa niekto naučil robiť "aplikácie pre ľudí"
vychytať neintuitívne detaily, "cítiť UX"
keď robím video tutoriál, je esenciálne aby to bolo
nahovorené, nie text!
meta komentár: nesmieme odsúvať predajnosť a appeal
našej aplikácie na vedľajšiu kolaj, zákazníci sú vo svojej
podstate voči aplikáciam krutí
obnovenie hesla a mailer
objasnenie, čo má bot robiť, resp. predstavovať
keď bude release, pošle mail, že sa aplikácia dá
stiahnuť
pošle mail keď zákazník si vyžiada obnovu hesla
pošle potrvrdzovací mail, keď sa zákazník prihlási na
zber mailov
vytvoriť špecifických botov pre jednotlivé tasky
treba overiť aplikáciu u ľudí
možno to spojiť s prieskumom trhu
ale aj nechať si ľudí stiahnuť aplikáciu aby ju sami testovali
dlhšie obdobie a dali drahocenný feedback
nechať potenciálnych early adopters aby si mohli rovno
stiahnuť aplikáciu zo store
treba založiť developerský účet, 25e
Aký veľký pokrok sme zatiaľ spravili počas semestra?
veľka feature nie je metrika
proces menežmentu a prejdenie na agile ako taký zabral
určité množstvo času
skracoval sa technický dlh, rozbehávali sa veci
vyhodnotenie: spravilo sa celkom dosť
meradlo ako sa postupuje je spokojnosť používateľov
ďalší veľký míľnik by mohlo byť 20 stálych používateľov, s
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ktorými bude prebiehať konštantná komunikácia
nabrať ľudí do bety je najkľúčovejšie
ohodnocovanie a preusporádavanie backlogu
admin účet nie je zatiaľ až tak dôležitý
prioritu má použivateľský prieskum spojený s validáciou
aplikácie
manuálne určovanie prahu je veľmi komplexná android
user story
rozdelili sme ju na dve
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