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Főbb problémák
Az IT fejlesztésekhez kapcsolódó szerepkörök és feladatok definiálásakor jellemző 
az üzleti oldal és az IT közötti vádaskodás 

„Az IT sosem képes tartani a 
határidőket. Mindig késik a 

szállítás.”

„A szállítókra nincs 
befolyásunk.”

„Rengeteg erőforrást 
felesleges feladatokra 

pazarlunk.”

„Az IT-val összefüggő 
üzleti fejlesztésekkel 
nem lehet tervezni.”

Az üzleti oldal azt várja az IT-tól, hogy olcsón és 
gyorsan, minőségi munkát végezzen...

…a 3 elvárás közül azonban csak 2-nek képesek 
megfelelni.

„Az üzleti oldal mindig 
mindent akar és azonnal.”

„Az IT kiadások túl 
magasak.”
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IT igény- és release menedzsment projekt életciklus
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12 hónap

Ügyfél belső projekt

IT oldali szerepkörök 
betöltése, oktatások, 
kommunikáció

Phase 4 – 
Pilot

Phase 2 – 
Kialakítás

Phase 3 – 
ImplementációPhase 1 – 

Felmérés

2 hónap

PwC megvalósítás

IT D&R javasolt 
módszertan, koncepció

3 hónap

PwC megvalósítás, 
támogatás

Üzleti specifikáció, 
funkcionális követelmények, 
szabályozások, IT fejlesztés

12+ hónap

PwC Pilot projekt-
vezetés, támogatás

Üzleti igényspecifikáció, 
IT rendszerfejlesztés, 
tesztelés, GoLive
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Phase 1 - Felmérés
“Létezhet-e hatékony együttműködés üzlet és IT között?”
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Projekt infók

PwC – 5 fő
Ügyfél – 4 fő

25
interjú

32 
ügyfélkontakt 8 🡪 7 hét

Projekt fázisok és leszállítandók

1. Helyzetfelmérés
• Szabályzat alapú review
• Jelenlegi gyakorlat, RACI leírása
• Issue mátrix és részletes probléma lista

(123 probléma -> túl sok lépés és iteráció, tisztázatlan 
felelősségi körök, irányítás hiánya, stb.)

• Előzetes fejlesztési javaslatok WS (D&R, erőforrás mgmt)

• Új D&R menedzsment működési modell (10 lépéses 
módszertan)

• Szerepkör-, folyamat- és RACI leírások
• Új döntéshozói fórumok leírása
• Portfólió menedzsment eszköz, scoring modell
• Környezet- és tesztmenedzsment javaslatok

• Magas szintű akcióterv a javasolt demand és release 
menedzsment működési modell és folyamatok 
bevezetésére

Kihívások

2. Javasolt működési modell, folyamat

3. Rövid- és hosszú távú akciótervezés
Szembenálló üzleti és IT 

oldali elvárások

Projekt freeze

„20 éves hülyegyerekek” Szervezeti ellenállás

Portfólió menedzser 
felmondás
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Phase 2 - Kialakítás
“Hogy lesz ebből működő rendszer?”
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Kész vagyunk?

20 szabályozás

Státusz fordító tábla

Rendszer funkcionális 
követelmények

Üzleti specifikáció

Rendszer üzenetek

Dashboard terv

Rendszer mező szintű 
leírás

05.01.2017

Üzleti igény 
elkészítése

28.01.2017

Funkcionális 
specifkáció 

kész

15.06.2017

Szabályozások 
elkészítése

01.06.2017

Szállítói 
egyeztetések

A kialakítási folyamat menete

10-Station Enterprise IT Delivery Method

Kihívások

● Szállítói kapcsolattartás
● Rendszer korlátok
● Hírvivő szerep
● Stakeholder bizalom
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Igények méretének 
meghatározása
• A projekt optimális méretének 

meghatározása, korábbi 
riportok alapján.

• A rendszerben benyújtásra 
kerülő igények minimális 
méretének meghatározása 
(munkanapokban).

• A kis feladatok benyújtásának 
felfüggesztése.

Phase 3 - Implementáció
“Ha elkészült az IT fejlesztés akkor már minden működik...“
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Új üzleti szerepek
és elvárások 
definiálása
• Új IT működés és 

kritériumrendszer 
kommunikálása.

• A különböző szerepkörökhöz 
tartozó feladatok és 
felelősségek pontos 
definiálása.

Szervezeti előkészítés Irányító funkciók felállítása     Módszertan finomhangolása

Portfólió 
menedzser kijelölése
• A már felállított folyamaton 

kívüli igények nem 
kerülhetnek benyújtásra. 

• Projekt/Igény ID#-alapú 
timesheet adminisztráció 
bevezetése.

Igény és IT 
projektmenedzserek 
kijelölése
• A menedzser felé történő 

jelentési folyamatok 
felállítása.

• Az átmeneti időszakban a 
System Analyst-ek 
helyettesítik az Igény 
menedzsereket.

Release 
menedzser kijelölése
• Felelősségi körök definiálása 

a gyártáshoz vagy integrált 
környezetekhez 
kapcsolódóan.

• Eszköz készítése a release 
ütemezéshez és a haladás 
jelentéséhez.

Portfólió Board és 
Go/NoGo Board 
felállítása
• Projekt portfóliók 

elfogadására, fejlesztésre 
szánt keretek elosztására, 
projekt ID-k kiosztására és 
az IT bevezetések 
jóváhagyására vonatkozó 
felelősségek kiosztása.

Portfólió értékelő 
fórum felállítása
• Az IT Resource Owner-ek 

számára heti vagy kétheti 
portfólió menedzseri státusz 
riportok bevezetése az 
előrehaladásról és az 
erőforrás-kihasználásról az 
igényeket és a projekteket 
illetően (IT Management).

IT/Üzleti státusz 
meetingek felállítása

• Business Owner-ek számára 
készített, az igényekről és 
projektekről szóló kétheti 
vagy havi portfólió 
menedzser státusz riportok 
bevezetése (Business 
Management).

Release értékelő 
fórum felállítása
• A release, projekt és teszt 

menedzserek IT 
menedzsment részére 
történő heti vagy kétheti 
jelentési folyamatának 
felállítása.

Minőségbiztosítás,  
teszt-módszerek 
implementálása
• Ellenőrzőpontok és minőségi 

kritériumok megalkotása.
• Szükséges környezetek és 

kijelölt működtetőik 
megnevezése.

• Módszertan implementálása 
és teszt-feltételek bevezetése.

101 2 3 4 5 6 7 98
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Phase 4 - Pilot
“Teszteljük élesben a kirakott folyamatot...“
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Lessons learnt

Főbb problémák:

• Nyári szabadságolások

• Kulcs erőforrások nem elérhetőek
(BAU vs. priorizált projekt erőforrás tervezés)

• PSC döntés nincsen összhangban CCB erőforrás 
döntéssel

• Nem tisztázott és nem megfelelően kommunikált 
folyamatlépések, szerepkörök és felelősségi körök

• BA, rendszerszervező rendszerismeret hiánya

• Sokcsatornás kommunikáció (eltérő rendszerek)

• Párhuzamos projektekből eredő átfedő igények

• Szállítói kitettség (projekt ütemterv diktálás)

• Formális Go-NoGo döntéshozási folyamat hiánya
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Sikeres volt
a projekt?
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About our IT Implementation, System Integration & CIO Advisory 
practice

At PwC Hungary we help our Clients to advance their information technology 

practice and competences in order to stay ahead of their competition by applying 

state-of-the-art IT solutions and methodologies that also support the overall 

efficiency of their organization.

We offer consultancy, integration and implementation support across a wide area 

of IT related fields, such as project-program-portfolio management, demand & 

release management, IT delivery management, vendor management, testing & 

QA, IT strategy and architecture design.

Our IT Implementation and System Integration team works in close cooperation 

with all of PwC Hungary’s Technology Advisory teams, such as the Data 

Analytics, BI and EPM team; Digital Business team; Digital Architecture team; 

and the Telecommunications-Media-Technology Business Advisory team, that 

enables us to find a solution to your technology related challenges or issues 

across all dimensions of the organization.
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