Welkom bij NS

Kennisavond Requirements engineering

IT Innoveert NS

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=B0oo9D6aRQg
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Use Case 2.0 bij NS

Het juiste niveau op het juiste moment

Jordi Reineman, Axel Willemsen

NS en IT?
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De casus: Mobile B2E development
Probleem: Vervang technologisch verouderd handheld device
■

Strakke deadline (juni 2016)

■

Hoge verwachtingen bij de stakeholders

■

> 9000 mobiele gebruikers, 40 stakeholders

■

Legacy omgeving, > 50 interfaces, gebrek aan documentatie
(system archeology)

Uitdaging:
• Op RUP gebaseerde manier van werken @NS
• Tegemoet komen aan verwachtingen van de stakeholders ten
aanzien van continous delivery
• Waarde leveren aan de stakeholders & gebruikers
• Hoe gaan we de gebruikers betrekken?
Gekozen technische oplossing: Mobile B2E Applicaties
• Agile ontwikkel fabriek
• Agile manier van werken
• Nieuwe technologieën
• Op afstand deployment
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Wat hadden we?
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Help!!
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De start van de reis

Gebruik maken van de UC2.0
principes
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Door naar het grote plaatje te kijken

..dit met de stakeholders af te stemmen..

..kwamen we erachter dat features vertaald moesten
worden naar waardevolle user stories (UC2.0)
ORP-FEAT-MC-003

De oplossing moet de eerstelijnsmedewerker de mogelijkheid

De medewerker moet met een minimaal aantal handelingen de

bieden om snel contact op te kunnen nemen met personen of

contactgegevens kunnen vinden van personen of functies waar vanuit

Hmm… wat
functies voor de juiste uitvoering van zijn werkzaamheden.
heeft de
gebruiker echt
nodig?

EPIC

Epic Omschrijving

EPIC01

NS Contacten
EPIC01 Belangrijke algemene nummers bellen

EPIC01
EPIC01
EPIC02
EPIC02

EPIC02

DoD

De oplossing moet medewerkers
het
contact aan
leggen
deondersteunen
uitvoering van de dienst bij
of voor
serviceverlening
reizigers met
contact
mee
moet
worden
opgenomen.
De
toegang
tot
de
relevantebij
die afdelingen die hen ondersteunen
nummers moet eenduidig zijn. Waar gewenst kan de
de juiste uitvoering van hun taken.
eerstelijnsmedewerker op basis van de dienstcontext ondersteund
worden.

Business Prio Grootte

Complexiteit

BE-timing

NS Contacten 020
Prio 1

1
Basisprincipes UC2.0:
Klein
Laag
Q2 2014
UCS021.1 Contact landelijk
servicekanaal
Donevertellen
1. Houd het simpel door verhalen te
UCS021.16 Contact opnemen
2. Begrijp het grotere geheel
internationaal servicekanaal
Done
3. Focus op waarde
Middel
Middel
Q2 2014
UCS021.4 Contact lokaal

1. Als ik de App opstart krijg ik direct alle belangrijke
1
algemene NS contacten te zien krijgen
Als eerstelijnsmedewerker (ook van International) wil ik snel
2. Als ik een contact kies krijg ik het te bellen nummer te zien
alle belangrijke algemene nummers kunnen bellen. Ik wil in
en kan ik direct bellen. Hiervoor is geen losse telefoon nodig.
één oogopslag de belangrijke nummers onder elkaar zien en 3. De nummers zijn de juiste nummers.
door het nummer te kiezen direct kunnen bellen, zonder extra 4. De functionaliteit is gebruiksvriendelijk en direct zonder
handelingen te hoeven verrichten.
training te gebruiken (zie SUPP's)
EPIC02 Voor een station of standplaats relevante contacten
1. Als ik de App opstart krijg ik een lijst met alle stations te
1
bellen
zien
2. In de lijst kan ik snel scrollen om het gewenste station te
Als eerstelijnsmedewerker wil ik eenvoudig en snel alle voor selecteren
een station of standplaats relevante contacten kunnen
3. Ik kan in de lijst ook zoeken op station, ik kan een deel van
oproepen en deze direct kunnen bellen.
de naam ingeven of de gehele stationscode
4. Ik krijg alle stations te zien die aan mijn zoekcriteria voldoen
5. Als er geen stations aan mijn criteria voldoen, krijg ik
hiervan een melding en kan ik opnieuw zoeken
6. Als ik een station uit de (zoek)lijst selecteer, krijg ik alle
service kanalen te zien bij dit station
7. Als een station voor een bepaald service kanaal geen eigen
contact informatie heeft maar wel een doorverwijzing, krijg ik
deze doorverwijzing te zien. Bij een doorverwijzing moet de
locatie getoond worden waar deze doorverwijzing naar
verwijst.
8. Als ik een servicekanaal selecteer, krijg ik alle
contactmogelijkheden van dit kanaal te zien. Voorlopig zijn
dat alleen telefoonnummers.
9. Als ik een telefoonnummer aanklik, gaat mijn Smartphone
direct bellen, zonder dat ik extra handelingen hoef te
verrichten
10. Ik kan in de help een omschrijving van de verschillende
typen servicekanalen oproepen (C)

Vertel een simpel verhaal
dat Waarde heeft voor
een gebruiker

NEED-0004

Definieer de acceptatie
criteria

Als een 1e lijns
medewerker wil ik direct
alle voor mij relevante
afdelingen kunnen
oproepen en de juiste
selecteren, zodat ik snel
contact kan opnemen en
hulp kan krijgen.

servicekanaal (simpel)
Done
UCS021.3 Contact instelbare
standplaats servicekanaal

1. Als ik de App start, zie ik
direct een lijst metDoDalle voor
mij relevante contacten
2. Als ik een contact selecteer,
zie ik direct het nummer dat
ik kan bellen en door dit te
kiezen zal de App direct het
nummer voor mij bellen.

- Gebruiker kan een bestaande
locatie instellen als standplaats (en
indien nodig wijzigen) om direct
voor de standplaats belangrijke
service kanalen te kunnen
raadplegen
- Servicekanalen van als
standplaats ingestelde locatie
worden getoond onder tabje
"Standplaats"
- Het moet duidelijk zijn voor een
gebruiker of hij reeds een locatie
heeft ingesteld als standplaats
- Default (eerste keer starten) is er
geen locatie ingesteld
- De ingestelde standplaats wordt
na afsluiten van de app bewaard,
zodat de gebruiker deze niet
iedere keer hoeft te selecteren

En dan? We hebben Epic stories en use cases…

E01 Bel relevante
generieke contacen

E02 Bel lokatie
gebaseerde
contacten

Per App:
■ Gedefinieerde en
geprioriteerde
Epic stories
■ het bijbehorende
use case model

uc Functioneel Bellen
Functioneel Bellen

«Use Case»
UC020 - Onderhouden
Servicekanaal

(fromUC020 Onderhouden
Servicekanaal)
Functioneel Beheerder
(from2.1
Human
Actors)

«Use Case»
UC023 - Registreren
servicekanalen obv
telefoonlijst
(fromUC023 - Registreren
servicekanalen op basis
van telefoonlijst)

E03 Creëer een lijst
van favoriete
nummers

Serviceverlener
«Use Case»

(fromNS
Backoffice)

UC021 - Contact
opnemen met
Servicekanaal
1e-Lijns Medewerker

E08 Manage contact
informatie op
afstand

(from2.1
Human
Actors)

(fromUC021 - Contact
opnemen met
Servicekanaal)
LocatieBepaler
«Use Case»
UC022 - Onderhouden
lijst favoriete
servicekanalen
(fromUC022 Onderhouden lijst
favoriete servicekanalen)

UC21
contact favoriet
servicekanaal

(fromNS
Backoffice)

Dan moeten we de use case in sprintbare
stories ‘slicen’ …(principe 4)
uc UC021 Contact opnemen met Serv icekanaal
Name:
Package:
Version:
Author:

UC021 Contact opnemen met Servicekanaal
UC021 Contact opnemen met Servicekanaal
1.0
dennis.geluk

UC021
Non-Functional:
- Ook zonder verbinding moet contact
opgenomen kunnen worden N.B.
contactgegevens mogen NIET binnen
bestaande contacten)

Te veel?

«trace»
«Use Case Slice»
UCS021.16 Contact
opnemen internationaal
serv icekanaal

«trace»

«trace»

UC21
contact favoriet
servicekanaal

«trace»

«Use Case Slice»
UCS021.2 Contact regionaal
serv icekanaal

«Use Case Slice»
UCS021.1 Contact landelij k
serv icekanaal

«Use Case Slice»
UCS021.3 Contact
standplaats serv icekanaal
«Use Case Slice»
UCS021.4 Contact lokaal
serv icekanaal (simpel)

Te groot?
«Use Case Slice»
UCS021.17 Contact
opnemen niet
serv icekanaal buiten NS

«trace»
«trace»

«Use Case»
UC021 Contact opnemen
met Serv icekanaal

«trace»

(from UC021 Contact
opnemen met Servicekanaal)

«trace»

«Use Case Slice»
UCS021.5 Contact lokaal
serv icekanaal (regio)

«Use Case Slice»
UCS021.6 Contact lokaal
serv icekanaal (uitgebreid)

«trace»

«trace»

«trace»

«Use Case Slice»
UCS021.7 Contact relev ant
serv icekanaal eerstv olgende
regio

«trace»

«trace»
«trace»
«trace»

«Use Case Slice»
UCS021.15
Contactopnemen met
specifiek Serv icekanaal
(Functioneel)

«Use Case Slice»
UCS021.14 Zoeken locatie

■

Outline

«trace»

«Use Case Slice»
UCS021.12 Contact fav oriet
serv icekanaal

«Use Case Slice»
UCS021.13 Afhandelen niet
beschikbare dienstgegev ens

«trace»

«Use Case Slice»
UCS021.9 Contact relev ant
serv icekanaal gehele treinrit

«Use Case Slice»
UCS021.11 Contact
relev ant eerstv olgende
serv icekanaal

«Use Case Slice»
UCS021.10 Contact
serv icekanalen binnen
resterende rit

Een slice wordt automatisch een backlog item

Basisprincipes UC2.0:
4. Bouw het systeem op in slices

Slice

Slice

:

UCS021.12 Contact favoriet servicekanaal

Id

:

ORP-UCS-0021.12

Status

:

Proposed

«Use Case Slice»
UCS021.8 Contact relev ant
serv icekanaal eerstv olgende
locatie

Stories

Waarde?

STORY
Als 1e-Lijns Medewerker wil ik snel contact op kunnen nemen met een favoriet servicekanaal,
zodat ik in geval van vragen waarvoor ik vaak hetzelfde servicekanaal contact ik snel contact
op kan nemen met dit betreffende servicekanaal.
FLOWS
- BF
- AF1 Contact opnemen met specifieke locatie
- AF4 Contact opnemen met favoriet servicekanaal
TEST CONDITIES
- Minimaal 1 favoriet servicekanaal beschikbaar

Sprintbaar?

en deze toch weer in voor de gebruiker
waardevolle brokken opleveren!
uc UC021 Contact opnemen met Serv icekanaal
Name:
Package:
Version:
Author:

UC021 Contact opnemen met Servicekanaal
UC021 Contact opnemen met Servicekanaal
1.0
dennis.geluk

UC021
Non-Functional:
- Ook zonder verbinding moet contact
opgenomen kunnen worden N.B.
contactgegevens mogen NIET binnen
bestaande contacten)

E01 Bel relevante
generieke contacen
«Use Case Slice»
UCS021.2 Contact regionaal
serv icekanaal

«Use Case Slice»
UCS021.1 Contact landelij k
serv icekanaal

«Use Case Slice»
UCS021.3 Contact
standplaats serv icekanaal
«Use Case Slice»
UCS021.4 Contact lokaal
serv icekanaal (simpel)

«trace»

«trace»

«trace»
«trace»

«Use Case Slice»
UCS021.17 Contact
opnemen niet
serv icekanaal buiten NS

«trace»

«trace»
«Use Case Slice»
UCS021.16 Contact
opnemen internationaal
serv icekanaal

«Use Case»
UC021 Contact opnemen
met Serv icekanaal

«trace»

(from UC021 Contact
opnemen met Servicekanaal)

«trace»

«Use Case Slice»
UCS021.5 Contact lokaal
serv icekanaal (regio)

«Use Case Slice»
UCS021.6 Contact lokaal
serv icekanaal (uitgebreid)

«trace»

«trace»

«trace»

«trace»

«Use Case Slice»
UCS021.7 Contact relev ant
serv icekanaal eerstv olgende
regio

«trace»

«Use Case Slice»
UCS021.14 Zoeken locatie

E03 Creëer een lijst van
favoriete nummers

«trace»
«trace»

«Use Case Slice»
UCS021.15
Contactopnemen met
specifiek Serv icekanaal
(Functioneel)

E02 Bel lokatie
gebaseerde contacten

«trace»

«Use Case Slice»
UCS021.12 Contact fav oriet
serv icekanaal

«Use Case Slice»
UCS021.13 Afhandelen niet
beschikbare dienstgegev ens

«trace»

«Use Case Slice»
UCS021.9 Contact relev ant
serv icekanaal gehele treinrit

«Use Case Slice»
UCS021.11 Contact
relev ant eerstv olgende
serv icekanaal

«Use Case Slice»
UCS021.10 Contact
serv icekanalen binnen
resterende rit

Basisprincipes UC2.0:
5. Lever het systeem incrementeel op

«Use Case Slice»
UCS021.8 Contact relev ant
serv icekanaal eerstv olgende
locatie

E08 Manage contact
informatie op afstand

Wat hebben we geleerd?

Basisprincipes UC2.0:
7. UC2.0 helpt je op weg ?

Het Creëren van Stories vanuit Features is vrij eenvoudig
Waarde toevoegen en ze prioriteren is een uitdaging

! Betrek de gebruikers en wees geduldig!

Effectief slicen van use cases is een kunst

! Het betrekken van het hele team helpt!
! Stakeholders keuzes laten maken ook!

Zorg dat de neuzen dezelfde kant op staan
Vertrouw niet op papier alleen

! Maak gebruik van afstemming workshops!
Belast en verwar het team niet met toekomstige wijzigingen

! Specificeer alleen wat nodig is voor de huidige sprint!

Welke uitdagingen kwamen we tegen?
Uitdaging 1: mobiele ontwikkeling in de B2E markt
■
■
■
■

■
■

Issues met Mobiele Apps in een B2E omgeving voor ondersteuning van
primaire business processen
Creëren van relevante user stories voor 10.000 gebruikers
Continue toevoegen en deployen van waarde
Het ontvangen van zinvolle feedback voor verdere development
Het managen van de gebruikers verwachtingen als er technische
tegenslagen zijn
Niet alle feedback kan opgenomen worden in de komende sprints.

Welke uitdagingen kwamen we tegen?
Uitdaging 2: UC2.0 inpassen in onze way of working

Welke toegevoegde waarde bracht
UC2.0 oNS

Jordi Reineman

AxelWillemsen

Manager Analysis & Design - IT

Requirements Manager - IT

Operations

Operations

Jordi.Reineman@ns.nl

Axel.Willemsen@ns.nl

nl.linkedin.com/in/jordireineman/

nl.linkedin.com/in/axelwillemsen

