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dzielenie się wiedzą,
odkrywanie czego chce klient/biznes,
klient/biznes - odkrywa czego chce,
wykrywanie problematycznych obszarów,
by zrozumieć jak działa proces,
integracja - poprawianie komunikacji w zespole,
odkrywanie nieznanego,
wyznaczanie kontekstów,
odkrywanie - słownika (Ubiquitous Language),
optymalizacja istniejącego procesu,
tani i wartościowy!
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EVENTSTORMING - GDZIE?EVENTSTORMING - GDZIE?
odkrywanie procesów,
odkrywanie domeny,
tworzenie fabuły,
układanie historii wydarzeń,
praca nad prezentacjami,
planowanie.
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PRZYKŁADPRZYKŁAD
Model przepływu pieniędzy:

konto prywatne/�rmowe,
konta oszczędnościowe,
fundusze emerytalne,
przelewy na: ZUS, VAT, PIT, księgowość.

PS: Celowo zmieniony kolor zdarzeń.
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FUNKCJE FALICYTATORAFUNKCJE FALICYTATORA
organizuje spotkanie,
dba o process w trakcie,
nie ingeruje w domenę,
zna proces i prowadzi grupę,
tworzy legendę w trakcie,
mediacje - gdy zaczyna dziać się źle,
dba o grupę,
może wystartować z pierwszym zdarzeniem.
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mrdev.pl/thenv

https://mrdev.pl/thenv
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samodzielna eksploracja,
trudniej wykryć - HotSpoty,
prawdopodobnie mniej miejsca - small Big Picture
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ZALETYZALETY
wery�kujemy założenia,
odkrywamy niewidoczne wcześniej problemy,
oszczędzamy swój ceny czas nie implementując,
uczenie się EventStormingu.
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brak �zycznego kontaktu,
brak mowy ciała,
siedzenie nie sprzyja kreatywności,
mniejsze skupienie.
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ZALETYZALETY
EventStorming - w kulawej odmianie,
można wykonywać wszędzie,
od razu mamy wersje elektroniczną,
łatwiejsza organizacja - porządkowanie.
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leanpub.com/introducing_eventstorm

https://leanpub.com/introducing_eventstorming
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LISTALISTA

mrdev.pl/wszechswiat-pelen-
zdarzen-eventstorming

mrdev.pl/eventstorming

https://mrdev.pl/wszechswiat-pelen-zdarzen-eventstorming
https://mrdev.pl/eventstorming







