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Przemysław Piwowar

W poszukiwaniu złotego runa
Gdzie ta wartość biznesowa?































Co może być wartością biznesową?

A czy przykładowo 
dokumentacja jest wartością 
biznesową?
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Czy wartość biznesowa może posiadać wymiary?

Skąd wiadomo, że
już?



Świat przyspieszył



Dokumentacja stanowi wartość biznesową o bardzo 
krótkim terminie przydatności



Jak mierzycie wartość biznesową



Output Outcome



Output Outcome





Język wartości i korzyści biznesowej

Stół jest w całości wykonany z litego 
drewna dębowego. Mebel waży 85 kg

Stół jest w całości wykonany z litego 
drewna dębowego co świadczy o 
jego najwyższej jakości, dlatego to 
będzie to stół na długie lata, w trakcie 
których będą mogli Państwo cieszyć 
się wspólnymi posiłkami. 



Jak nie Velocity ;-)
to co?

Jak właściwie mierzyć 
wartość biznesową?



Czy te wymiary można jakoś zmierzyć? 
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Buy a Feature Business Value Game



Wartość 
biznesowa
nie jest 
linearna



Wartość 
biznesowa
nie jest 
linearna



Wartość 
biznesowa
nie jest 
linearna



Wartość Biznesowa 
przypomina wyprawę po 
złote runo i silnie zależy od 
czasu oraz nakładu 



W może 
szacować 
również 
koszt?



Affinty
Estimation





W może 
szacować 
również 
koszt?



Wartość Biznesowa silnie 
zależy od czasu.

Występuje po punkcie ROI









Walidacja hipotezy wartości biznesowej



Validated Learning Loop



Validated Learning - Fake Door





Gdy wartość pośrednią dostarcza podwykonawca



Pierwsza działka za darmo....



Wydłużanie wartości biznesowej 
przez jej limitowanie



Skracanie cyklu życia produktu



Czy ktoś pamięta ten interfejs?





Koszt opóźnienia



Wartość biznesowa
nie jest 
linearna a
zbyt długi termin 
przydatności może 
być dać skutek 
negatywny 



Komu dostarczam wartość?

AUDIO
Warszawa PL

SOFT
Londyn, UK

MOTOR
Taiwan

NOGA
Shenzhen, Ch

LCD
Xiamen, CN



Skala 
Marko Kto 
jest klientem 
fabryki 
śrubek?



Skala 
Mirko

Kto jest 
klientem 
fabryki 
śrubek?



Data przydatności wartości biznesowej



Data przydatności wartości biznesowej



Data przydatności wartości biznesowej



Transport pracy intelektualnej (wartości biznesowej) też 
kosztuje. 



Data przydatności wartości biznesowej



Cięcie jako narzędzie maksymalizacji wartości biznesowej



Nadrodukcja wartości biznesowej prowadzi do konsumpcji 
terminu jej terminu przydatności



Skala 
Mirko

Wartość o 
krótkim 
terminie 
przydatnosci



Czy dokumentacja stanowi wartość biznesową o bardzo 
krótkim terminie przydatności





Dziękuję!


