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Sprint 4
___________________________________________________________________________________________

“Boligvisning og forside”
Sprintperiode: 25. marts - 7. april
Projektstatus
Kommentar

Status

Generelt

Projektet fortsætter med at gå godt, der bliver lagt flot
indsats fra hele holdet, der hjælper hinanden med at
prioritere og holde flow i opgaverne. Det samlede scope
er fortsat stort, men Carina formår løbende at prioritere
så vi arbejder på det rigtige og vi er ved at have rundet
nogle store vigtige områder af på en god måde så vi er
ved at være klar til at gå i luften.

Grøn

Økonomi

Der er fortsat brugt lidt flere timer end oprindeligt
planlagt, men der har heldigvis være tilsvarende
fremgang. Den allokerede tid til udviklerne i de sidste
sprints er justeret for at kompensere for det tidlige
arbejde. Fremskrivninger og forventninger for de sidste
sprints har været baseret på faktisk budget så der er dog
ikke overraskelser gemt der.

Gul

Med nuværende budget og planlægning holder
tidsplanen til at lancere som planlagt.

Grøn

Ressourcer

Der er stadig allokeret nok ressourcer og vi har mulighed
for at booke mere. Med nuværende budget er der dog
ikke behov for at booke mere.

Grøn

Scope

Det samlede scope er kun vokset en anelse under
nedbrydning af de sidste designede moduler. Holdet
formår fortsat at prioritere løbende og her i den sidste
periode bliver det største opmærksomhedspunkt at vi
skal begrænse mængden af opgaver vi går i gang med så
vi har tid at runde af og lancere. Det resterende scope er
gennemgået og prioriteret med Carina så det rammer et
godt niveau, der kan lanceres som det er - så det bør ikke
skabe problemer.

Gul

Ricisi

Der er ikke større ricisi, men der er tilføjet en enkelt i
risikologgen relateret til hostingpartneren i Sverige vi skal
være opmærksomme på.

Gul

Tid

Fejl og Teknisk
gæld
Samarbejde

Ingen teknisk gæld vi er bekendt med.

Grøn

Samarbejdet fortsætter med at brilliere. Ingenting at

Grøn
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udsætte her og det er stadig en fornøjelse hele vejen
rundt.

Risikolog
Nedenstående viser de risici der er identificeret i projektet. Konsekvens gives i
intervallet 1-4 hvor 4 angiver den mest kritiske konsekvens. Sandsynlighed gives i
intervallet 1-4, hvor 4 angiver størst sandsynlighed. Samlet score går altså fra 1-16.
Score
!

Beskrivelse

Sand.

Det opdages undervejs at vi har
undervurderet omfanget af
arbejdet.

Kons.

Ansv.

Tiltag

Indtruffe 3 - Høj Nikolas, Det er værd at
t
Reload bemærke at
denne risiko udover at være
indtruffet stadig er aktuel
da flere opgaver
kan vise sig at
være større end
forventet.

Der opstår
problemer/flaskehalse/stop-n-go
situationer i forbindelse med
hostingpartneren i Sverige, der
forsinker eller sluger tid.

2,5 Mellem

3 - Høj

Arne &
Carina

Arne indleder
dialog for at
afklare tekniske
krav ift.
Lancering og
Carina støtter så
vi får hurtige
svar.

2 - Lav

3 - Høj

Arne,
Reload

-

0 - Ikke
indtruffet

Det viser sig undervejs at
integrationen til SalesForce er
sværere end forventet. Det var en
antagelse ved estimeringen at
integrationen nemt kunne klares
da den eksisterende i forvejen. Det
mener vi stadig, men vi kan blive
overraskede.

0 - Ikke
indtruffet

Design bliver afvist i Sverige og vi
bliver nødt til at lave drastiske
ændringer.

1Meget
lav

2 - Lav

Carina,
BoligUdl
ejer
-

0 - Ikke
indtruffet

Parallelløb udvikling, design, og
godkendelse af design skaber
forsinkelser og/eller ineffektiv
tidsforbrug.

2 - Lav

4Meget
høj

Hele
teamet

6

-
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Værd at bemærke
Der er ikke noget at bemærke, der ikke er nævnt i projektstatus.

Scope

De epics, der har ændret sig mest og hvorfor:
● Generisk side (17 -> 29 point)
○ Vokset efter nedbrydning af individuelle moduler designet af Mads. Nogle
moduler er røget i backloggen og de prioriterede opgaver får mange af
vores undersider i mål.
● Base (148 -> 158.5 point)
○ Hovedsageligt vokset da vi har lagt en buffer til lancering ind.
Med nuværende budget og fremskrivning af fremgang vil det cirka være følgende
opgaver, der ikke vil komme med (i prioriteret rækkefølge fra backloggen):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Interaktionsdesign (Gennemgang + Afgrænsning + Implementering) (8 point)
Generisk side: Nyhed/presse/artikel-tag (2 point)
Nyheder: Liste af nyheder/presse/artikler (5 point)
Mere margin til checkboxes (1 point)
Søgeside: Luk knap på søge facet tag (0 point)
Menu redesign (5 point)
Boligvisning: Filtrering på kort (13 point)
Fritekstsøgning - Autocomplete (13 point)
Slidere - skal have tal i siderne, frem for på "handles" (2 point)
Fremvisningsmodul - AJAX (ingen side-refresh) (3 point)
Mobil-version af sticky addresse header (0 point)
Forside: Promo-bokse skal på mobil skjule midterste boks (0 point)
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Tab order på fremvisningsformular i overlay (0 point)
Boligvisning: Galleri-thumbnails slider i stedet for flere rækker (0 point)
Timebox: Video-ikon på video-indhold (2 point)
Generisk side: Citat paragraph (3 point)
Generisk side: Mulighed for billede (5 point)
Generisk side: Breaker som paragraph (5 point)
Kortvisning til søgning (26 point)
Nybyggeri-side (1 point)
Generisk side: Firkantet teaser (4 point)
Boligsøgning: Breaker i to farver (0 point)
Generisk side: Medie-paragraph (2 point)
Karriere: Teaser i bunden af jobside (2 point)
Boligvisning: 3D-model i top-karrusel (8 point)
Karriere: SoMe-deling på jobside (2 point)
Forside: Søgning - Redigérbar tekst og billede (5 point)
Forside: Søgning - Video/pulserende billede som baggrund (5 point)
Søgning på sitet (10 point)
Generisk side: Relaterede artikler paragraph (0 point)
Tilpasning til Boligportal (5 point)
Ejendomme (16 point)
Ejendomme (Typer og overblik) (10 point)
Hvem er vores team (16 point)
Favorit-funktion (0 point)

Fremdrift

Sprintet i tal
●
●
●
●
●

Mål for sprint: 57,00 USP
Afsluttet: 90,00 USP
Timer, forventet: 95,00 timer
Timer, faktisk: 116,95 timer
Velocity, forventet: 0,60 USP/time
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Velocity, faktisk: 0,77 USP/time

Sprintet i detaljer

Se samme rapport her.
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Økonomi
Nedenfor en oversigt over budget vs. brugte og bookede ressourcer.
Sprint

Fra

Til

DKK (eks.
moms)

Timer

DKK (inkl.
moms)

Pre

01/01/2019

10/02/2019

33,79

38.145,85

47.682,31

Sprint 1

11/02/2019

24/02/2019

102,05

108.633,10

135.791,38

Sprint 2

25/02/2019

10/03/2019

98,89

106.208,30

132.760,38

Sprint 3

11/03/2019

24/03/2019

132,90

140.454,45

175.568,06

Sprint 4

25/03/2019

07/04/2019

116,95

124.022,40

155.028,00

Sprint 5

08/04/2019

14/04/2019

40,00

42.400,00

53.000,00

Sprint 6

15/04/2019

21/04/2019

15,00

13.725,00

17.156,25

Sprint 7

22/04/2019

28/04/2019

25,00

27.250,00

34.062,50

Totalt

564,58

600.839,10

751.048,88

Budget

563,79

600.000,00

750.000,00

Difference

-0,79

-839,10

-1.048,88

Økonomi samlet set
Fra projektets start og frem til 9. april 2019 er der brugt kr 514.926,50 eks. moms.
Dette svarer til ~85,82% af det samlede budget på 600.000,00 eks. moms.
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