SUCCESS STORIES

NXP Semiconductors Romania si-a început activitatea in Aprilie 2000, in prezent fiind un
centru de excelenta tehnica in cercetare si dezvoltate software cu peste 300 de angajati,
ingineri precum si specialisti servicii client. NXP România este membru activ al Camerei
Americane de Comert (AmCham) şi al Asociatiei Nationale a Industriei Software (ANIS).
Prioritățile companiei sunt catre dezvoltarea de software pentru echipamente de
telecomunicatii pentru retele wireless si wireline, aplicatii de securitate in retele, solutii de
conectivitate wireless low-power, dezvoltare din domeniul AUTOSAR, produse de
dezvoltare integrate (debugger, compiler si analiza de performanta) pentru o gama diversa
de procesoare NXP.
Modelele de dezvoltate software folosite in companie respecta standardele cerute de
industrie, de la cele Automotive pana la cele de uz general “mass-market”
Grupul Wireless Connectivity a pornit cu provocarea de a tranzitiona de la o metodologie
de dezvoltare software “waterfall”, catre o abordare mai dinamica, care sa ofere cat mai
multa mai transparenta. In acest context, metodologia Agile scrum a inceput sa devina de
interes.
După o prima etapa de documentare si pilotare, am decis sa apelam la un training oferit
de o companie cu experienta in aceasta zona.

Newday au fost cei cu care am hotarat sa lucram, ca urmare a feedback-ului foarte bun
despre ei.
Am agreat impreuna o structura de training Agile Scrum, desfasurat pe doua zile, in care
am inclus fundamente teoretice ale metodologiei Agile, beneficii, diferente si avantaje fata
de alte metodologii, precum si exemple practice apropiate modului nostru de lucru.
De asemenea, a fost important sa includem intreaga echipa in aceste sesiuni (mai mult de
30 de participanti), pentru ca tranzactionarea catre Agile mindset sa fie cat mai facila.
Rezultatele acestui curs au fost benefice pentru membrii echipei. Au o întelegere mai
profunda a metodologiei Scrum cu roluri, responsabilitati, ceremonii si cum pot fi acestea
puse in practica in proiectele noastre.
Multumim echipei Newday pentru suportul, deschiderea si răbdarea de care au dat dovada
in colaborarea cu NXP.

După o perioada de folosire ad-hoc a procesului Agile, cred ca a fost bine-venit acest
training. Pentru a respecta un proces, trebuie sa avem o intelegere comuna și sa
constientizam utilizatea lui. Am primit idei de imbunatatire atat la nivel local / micro (per
produs), cat si in cadrul echipelor mari. Trainerul s-a adaptat bine la intrebarile pe care
le-am avut si a incercat, de fiecare data, sa ne ofere o solutie specifica situatiei noastre.
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