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Príprava na mentoring

1.1

Predstavenie nápadu

TrafficWatch - Predstavenie projektu
PROBLEM

SOLUTION

Nemám dosť, informácií o
tom aký je traffic áut cez
križovatku

Edge computing: Inteligentná
kamera spracuje video
stream na mieste, ďalej
posiela len spracované údaje
z ktorých vykreslíme
štatistiky, grafy, heat mapy

Drahé a nepresné získavanie
informácií o doprave.

UNIQUE VALUE
PROPOSITION
2x odľahčenie sledovaných
križovatiek

UNFAIR ADVANTAGE
Spolupráca FIIT STU,
Orange a Unicorn

Kiwi security

Správca cestnej komunikácie
(Národná diaľničná
spoločnosť, Krajská správa
ciest)

KEY METRICS

CHANNELS

Zredukovanie počtu
čakajúcich áut na sledovanej
križovatke na polovicu do 1
roka

prezentácie a konferencie

VCA technology

Magistrát/Mestský úrad
Urbánny plánovač
(Metropolitný inštitút)

Reidentifikácia vozidiel a
sledovanie väčšej oblasti
skupinou spolupracujúcich
kamier

EXISTING
ALTERNATIVES

CUSTOMER
SEGMENTS

HIGH-LEVEL
CONCEPT

trafficwatch.com

Efektívna doprava ==
TrafficWatch

youtube.com
reklama na sociálnych
sieťach

Google maps

COST STRUCTURE

REVENUE STREAMS

1xHardware 300eur

(B2B) Prenájom nášho riešenia

EARLY ADOPTERS
Mestská časť, ktorá je
otvorená inováciám a má
dopravné problémy
Malé mesto, v ktorom je
novo zvolený primátor a
chce sa zavďačiť svojim
voličom

Kontinuálna podpora nasadených inštancií
1xInštalácia riešenia na križovatky
1xÚdržba inštalovaných zariadení
Lean Canvas is adapted from The Business Model Canvas (BusinessModelGeneration.com) and is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Un-ported License.

Otázky
1. Agilný vývoj a deadline - čo sa prvé prestane dodržovať?
2. Ako máme získať klienta ?
3. Aké veľkosti tímov sa používajú v praxi ?
4. Má zmysel pracovať podľa metodiky SCRUM keď sa tím skladá z expertov na rôzne problematiky ?
Problém, ktorý v tomto prípade nastáva je, že počas standupu nikto nerozumie tomu, kto práve rozpráva.
5. Ako presvedčiť šéfa že scrum je cesta?
6. Ako začať so scrumom v priebehu projektu? Je to možné ?
7. Ako vyzerá fungujúce continuous delivery v praxi?
8. Ako často ste schopní dodávat softvér a ako často dodávate?
9. Ako sa vo vašom tíme/tímoch vyvíjal scrum (vlastné pravidlá, zrušenie niektorých a pod.)?
10. Ako formou napísať metodiku aby si ju niekto aj prečítal?
11. Z akých ľudí by sa mal skladať tím aby bola docielená "správna chémia"?

