Tech Masterclass 1 - Tillid
Onsdag 7. juni 2017
Første Masterclass, afholdt hos Systematic, med hjælp fra Ashley, receptionisten.
Værter: Ouafa Rian (RV), HC Molbech (Alt). Referent: Ouafa
Se også:

Slides: Tillid og Kvalitet i softwareudvikling
Video af den sidste halvdel af Johans oplæg

Tillid og kvalitet i softwareudvikling
Johan Abildskov, Praqma
Nørd, kollektivist, næsten kandidat fra universitetet, tænker sort og hvidt, jeg gør alt det i
aften, som vI ikke skal gøre i politik ift. digitalisering, Arbejder i Praqma hvor jeg hjælper
andre virksomheder med at lave software, og hjælper med det, der skal til for at lave
software, der skal bruges af nogen. Jeg laver alt fra at møde op, diskutere, skændes "hvorfor
gør vi ikke dette på den her måde”- så skærer den dyre konsulent ind! Alt fra visionen til at
undervise, til at finde ud af hvorfor der er en computer i Kina ingen kan få fat i.
Vores holdning i Praqma: vi har behov for flere dygtige it-folk, derfor holder vi gratis code
academy for ny-uddannede hvor de kan prøve vores arbejdsfelt

TILLID
At lave software er en proces. At kunne omstille sig er helt essentielt. Vi kan lave store
softwareprojekter (Facebook, Uber etc.) uden at det går galt (ala Skat).
Værdi - jeg skal kunne logge ind!
At software virker, er den primære målestok for succes!
At kunne reflektere over processen så vi forbedrer næste gang.
HVORNÅR ER DONE DONE?
Traceability
Size matters - hvor kompleks er min aflevering
Korte feedback loops
KVALITET
Det virker, testbart (konsistent, gør som ventet), kan vedligeholdes, skal kunne udvides
(extendable) - så jeg ikke føler, det er låst.
Inner source og open source
Governance

Gør lidt ad gangen, se på resultatet og juster planerne hen ad vejen. Vi må kunne se hvad
der er blevet gjort - nogen har gjort noget-"vi kan ikke finde mødenotaterne”- de er blevet
smidt væk/ vil ikke finde dem, der er traceability - nogen har gjort noget, det er godt/dårligt.
Retrospectives
Tillid til politikere
Vær åben, vær ærlig, tag rationelle beslutninger (baseret på facts)
Fortolkninger inden for facts - de bedste argumenter
Software er et samarbejde, og der opbygger vi tillid
Er det udbudssystemet, der er problemet - det er jo et vandfald?
I stedet for at starte med krav, eks. CURA til Aarhus Kommune
Kommunen er mere åbne med hvilke krav, der skal håndteres - mere kreativ frihed inden for
udbuddet
Fail fast
Fejle for at lære

