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adesso yöneticilerinden yaz#l#m dünyas#na rehber olacak kitap
, 23. May 2017
Almanya’n#n en büyük BT hizmet sa#lay#c#lar#ndan adesso Grup’un üst düzey
yöneticileri yaz#l#m dünyas#na referans olacak bir kitaba imza att#.
“Tamed Agility: Pragmatic Contracting and Collaboration in Agile Software
Projects” (Evcille#tirilmi# Çeviklik: Çevik Yaz#l#m Projelerinde Pragmatik Sözle#me ve ##birli#i)
isimli kitap, adesso Grup’un Ortak Kurucusu ve Denetim Kurulu Ba#kan# Prof. Dr. Volker
Gruhn, adesso Grup Uluslararas# Yat#r#mlardan Sorumlu Direktörü Rüdiger Striemer ve
Iceland Üniversitesi Ö#retim Görevlisi Dr. Matthias Book taraf#ndan kaleme al#nd#.
Kitap, çevik yöntemlerle hayata geçirilecek yaz#l#m projelerinde yaln#zca yaz#l#m geli#tirme
süreçlerinde de#il, dijital dönü#ümde kuruma de#er yaratacak alanlar#n ve projelerin
kapsam#n#n belirlenmesi ile kontrat yönetimi sürecinde de pragmatik araçlar#n ve metotlar#n
kullan#lmas#n#n gereklili#i tezini savunuyor. Önerdi#i özgün metodolojilerle mü#teriler,
i# birimleri ile yaz#l#m geli#tiriciler aras#nda güvenin ve risklerin adil bir #ekilde nas#l
dengelenebilece#i konusuna de#inen kitab#n ka##t bask#s# Amazon.com üzerinden, e-kitap
bask#s# ise springer.com üzerinden sat##a sunuluyor.
Be# bölümden olu#an kitab#n ilk bölümünde, çevik yaz#l#m geli#tirmenin temellerinden
bahsedildikten sonra 2. bölümde dijitalle#tirme ve mobille#tirme stratejilerinin geli#tirilebilece#i
“Interaction Room” metodolojisinin nas#l uygulanaca##na de#iniliyor. Yaz#l#m geli#tirmeden
önceki süreçlerin ve yaz#l#m geli#tirme sürecinin pragmatik yakla##mlarla uyumlu biçimde
nas#l yönetilmesinin gerekti#i ile ilgili tavsiyelerin yer ald### bu bölümün ard#ndan yaz#l#m
geli#tirmenin ticari yönüne odaklan#lan 3. bölümde adVANTAGE isimli yeni bir sözle#me
modelinden bahsediliyor. Mü#teriler ve yaz#l#m geli#tiriciler aras#nda güveni tesis eden bu
modelin inceliklerinin aktar#ld### bu bölümü ise sözle#me ve geli#tirmelerin birlikte nas#l
uyum içerisinde çal##t###n# örneklerle gösteren 4. Bölüm takip ediyor. Son bölümde kitap
günümüzün yaz#l#m uzmanlar#n#n sahip olmas# gereken özelliklerine yer veriyor.
CIO’lar#, proje müdürlerini ve yaz#l#m mühendislerini hedefleyen kitap, kompleks projeleri
ba#ar#l# bir #ekilde sonuçland#rmay# isteyenler için referans niteli#inde bir ba#yap#t.
Ka##t Bask#:
E-Kitap Bask#s#:

1/2

approx. 2,640 Letters

adesso AG
adesso is one of the leading IT service providers in the German-speaking area and focuses its
consulting and software development activities on the core business processes of companies
and public authorities. adesso’s strategy is based on three pillars: the deep industry-specific
know-how of its staff, the comprehensive expertise in technology and the application of reliable
methods in software implementation projects. Following this approach, adesso develops
superior IT solutions, which enhance the competitive position of a company.
adesso was founded in Dortmund in 1997 and employs more than 3,100 members of
staff. The share is listed on the regulated market. Some of the most important customers
are Allianz, Commerzbank, Münchener Rück, Hannover Rück, Union Investment, Bosch,
Westdeutsche Lotterie, Swisslos, Zurich Versicherung, DEVK, DAK, Medizinischer Dienst
der Krankenversicherung (MDK-IT), DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum, TÜV
Rheinland, Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern.
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