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Firmy dostarczają coraz więcej wartości klientom poprzez 
oprogramowanie i cyfrowe doświadczenia. W rezultacie 
coraz więcej firm potrzebuje partnera w zakresie inżynierii 
oprogramowania, aby móc się rozwijać, zarówno pod 
względem wielkości i skali, jak i oferty produktów / usług / 
funkcji. 

Outsourcing może wydawać się oczywistym rozwiązaniem, 
ale w rzeczywistości istnieje znacząca różnica między 
tradycyjnymi dostawcami outsourcingu a dzisiejszymi 
partnerami w zakresie inżynierii oprogramowania.
„Outsourcing” oznacza przeniesienie problemu biznesowego 
na zewnątrz, oraz otrzymanie rozwiązania jakiś czas później. 
Jest to prosta transakcja biznesowa, która wymaga bardzo 
niewielkiej współpracy pomiędzy klientem a dostawcą.

Choć z pewnością nadal istnieją sytuacje, w których takie 
podejście ma sens – oraz dostawcy, którzy mogą świadczyć 
tego typu usługi – nie zalecamy tradycyjnego outsourcingu 
do tworzenia oprogramowania, które generuje Twoje przy-
chody. Znacznie więcej korzyści (i innowacji) przyniesie Ci 
praca ramię w ramię z doświadczonym partnerem technic-
znym.

W tym e-przewodniku zakładamy, że rzeczywiście szukasz 
partnera w zakresie inżynierii oprogramowania. Co ważnie-
jsze, przedstawimy Ci najlepsze praktyki wyboru odpowied-
niego partnera w zakresie inżynierii oprogramowania 
i zapewnimy, że Twoja współpraca zakończy się sukcesem.
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Po co Ci partner?
PYTANIE 1

Masz umiejętności, ale nie masz zasięgu.  

Musisz przekształcić swój biznes.  

To bardzo podstawowe pytanie, ale dokładne określenie powodów, dla których potrzebujesz partnera w zakresie 
inżynierii oprogramowania, jest kluczowe dla wyboru tego właściwego. Każdy z partnerów ma inne mocne strony 
i sposoby pracy z klientem, dlatego ważne jest, aby firma zrozumiała swoją wizję, możliwości i dojrzałość. Z naszego 
ponad 20-letniego doświadczenia jako partnera w zakresie inżynierii oprogramowania wynika, że większość klientów 
podejmuje współpracę z partnerem, ponieważ stoi przed jednym lub kilkoma z poniższych wyzwań.

Nie masz odpowiednich umiejętności. 
Chcesz zbudować nowy produkt lub usługę, ale 
wymaga to niszowych umiejętności, które nie są

dostępne lokalnie, lub – co jest częstsze w dzisie-
jszych czasach – chcesz wykorzystać technologię 

bądź ofertę z zupełnie innej branży, aby 
wprowadzić innowacje na własnym rynku (np.  

Apple Carplay lub ATT U-Verse)

Nawet najbardziej zaawansowane technologicznie 
firmy będą tracić przychody i udział w rynku, jeśli 
nie będą w stanie stale dostarczać lepszych funkcji 
większej liczbie osób. Potrzebujesz partnera, który 
pomoże Ci szybko rozwinąć działalność inżyniery-
jną dzięki ustalonym zespołom, procesom, infras-
trukturze itp.

Często współpracujemy z tradycyjnymi firmami, 
które znajdują się u progu transformacji cyfrowej, 
ale nie posiadają jeszcze procesów, infrastruktury 

lub nastawienia umożliwiających wprowadzenie 
zmian wymaganych do takiej transformacji. 

W takim scenariuszu szukasz partnera, który 
pomoże Ci zreorganizować Twój biznes, a także 
wykona „ciężką pracę” związaną z technologią.

Musisz zrobić więcej za mniej. 
Nie możemy zapomnieć o oszczędności kosztów 
jako powodzie do współpracy. Budżety są teraz 
napięte w wielu firmach, dlatego współpraca 
z dostawcą usług inżynierii oprogramowania 
może pomóc Ci osiągnąć więcej korzyści za tę 
samą kwotę.
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Jak dojrzała 
jest Twoja 
organizacja?

PYTANIE 2

• Dojrzałość Produktu 

• Dojrzałość Organizacji
 

• Dojrzałość Partnerstwa 

Czy Twoja organizacja ma odpowiednią kulturę, zaanga-
żowanie kierownictwa i procesy, aby rozpocząć współ-
pracę z partnerem w zakresie inżynierii oprogramowania? 
Aby zaoferować partnerstwo swojemu zespołowi wyko-
nawczemu, musisz wiedzieć, jak będą wyglądały Twoje 
przyszłe cele; a żeby to się udało, zespół wykonawczy 
musi w 100% popierać partnerstwo. Musisz być w stanie 
nie tylko wyraźnie określić, dokąd zmierza Twój rynek 
i jak dopasujesz się (lub chcesz się dopasować) do tej 
ewolucji, ale również rozpoznać swoje własne parametry 
dojrzałości:

Większość firm, z którymi współpracujemy, jest w stanie 
dokonać samooceny, jednak nie w każdym obszarze. 
Jest to szczególnie zauważalne w przypadku firm, które 
dopiero wchodzą na scenę cyfrową. Podobnie jak w 
przysłowiu „Nie wiesz, czego nie wiesz”, firma może mieć 
ogólne pojęcie o tym, co chce osiągnąć, ale nie wie, jak 
się do tego zabrać. W takim scenariuszu kluczowe 
znaczenie ma zatrudnienie doradcy, który pomoże spre-
cyzować cele i ustalić konkretne kroki, jakie należy 
podjąć, aby je osiągnąć.

Na przykład, współpracowaliśmy kiedyś z firmą technolo-
giczną z branży ubezpieczeniowej, która miała reaktywny, 
zorientowany na klienta plan działania, ale chciała stać się 
bardziej proaktywna i skoncentrowana na produkcie. Jej 
celem było aktywne zaangażowanie się w prace badaw-
czo-rozwojowe, a także zdefiniowanie swojego rynku. 
Rozpoczęliśmy współpracę jako doradca, a następnie 
jako partner techniczny, aby zreorganizować działalność 
firmy i stworzyć odpowiednie systemy i procesy. Od tego 
czasu klient stał się prawdziwym liderem w branży tech-
nologii ubezpieczeniowych.

Czy dysponujesz udanym, powtarzalnym procesem
rozwoju? Czy dostarczasz produkty wysokiej jakości
zgodnie z oczekiwaniami? Jak często masz problemy
z produkcją? Czy Twoje procesy są zautomatyzowa-
ne? Jak kształtuje się zadowolenie Twoich klientów?

Czy Twoje kierownictwo ma solidną wizję i strategię?
Czy masz wsparcie i zasoby, aby nawiązać współpra-
cę z partnerem? Czy dysponujesz wskaźnikami
pozwalającymi zmierzyć sukces?

Czy masz ludzi, procesy, technologie i infrastrukturę
umożliwiającą współpracę z partnerem zewnętrznym?
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Czy 
poszukiwaniami 
kieruje właściwa
osoba?

PYTANIE 3

Z naszego doświadczenia wynika, że najbardziej udane 
partnerstwa są kierowane przez:

• 
• 
• 
• 
• Wiceprezesa / Dyrektora ds. Inżynierii

Dyrektora Technologicznego 
Dyrektora ds. Produktów 
Dyrektora ds. Cyfrowych 
Dyrektora ds. Doświadczeń

DYREKTOR DS.
PRODUKTÓW

DYREKTOR
TECHNOLOGICZNY

DYREKATOR DS.
CYFROWYCH

DYREKTOR DS.
DOŚWIADCZEŃ

WICEPREZES
DYREKTOR 

DS. INŻYNIERII

TY

Zdajemy sobie sprawę, że może to być drażliwy temat, 
ponieważ – jeśli czytasz ten e-przewodnik – ta sekcja 
dotyczy Ciebie. Stwierdziliśmy jednak, że kiedy firma 
chce się wyróżnić poprzez oprogramowanie lub produkty 
cyfrowe, potrzebuje kogoś z doświadczeniem w tych 
konkretnie dziedzinach do kierowania poszukiwaniami 
partnera w zakresie inżynierii oprogramowania.

Dział zakupów i inne zespoły biznesowe powinny być 
zaangażowane w proces wyboru partnera, ale nie powin-
ny kierować tym procesem, ponieważ to nie one będą 
ostatecznie korzystać z jego usług.

Osoby te są najlepiej poinformowane o sytuacji biznesowej 
i planie technicznym, i potrafią określić, czy potencjalni 
partnerzy mogą spełnić ich wymagania z punktu widzenia 
umiejętności i procesów.

Na przykład, ostatnio współpracowaliśmy z firmą zarządza-
jącą flotą, która chciała wejść na rynek usług telematycz-
nych. Przed nawiązaniem pełnego partnerstwa, CTO 
zdecydował się zaangażować nas w charakterze doradcy 
w celu stworzenia proof-of-concept (PoC - weryfikacji 
koncepcji) dla potencjalnych źródeł przychodów.

Ponieważ CTO doskonale rozumiał już istniejące rozwiąza-
nia technologiczne swojej firmy, był w stanie dostrzec 
wartość naszych sugestii i zweryfikować, czy mamy „tech-
nologiczną smykałkę” do kontynuowania współpracy.
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Jak wybrać 
właściwego 
partnera?

PYTANIE 4

• 
• Jakie są twoje podstawowe kompetencje?

Jak dużo uwagi możesz mi poświęcić?
• Czy masz doświadczenie w tym, czego oczekuję?
• Czy pracowałeś już z kimś takim jak ja?
• Czy masz analizy przypadków / referencje od klientów?
• Czy masz doświadczenie, które można wykorzystać w 

mojej unikalnej sytuacji?

Czym różnisz się od swoich konkurentów?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, każdy z partnerów          
w zakresie inżynierii oprogramowania ma inne mocne 
strony. Na przykład, jeśli chcesz uprzemysłowić swoje 
obecne procesy lub zoptymalizować platformę do syste-
mów innych firm, powinieneś współpracować z dostaw-
cą, który specjalizuje się w usługach IT. Tego typu part-
nerzy to bardziej tradycyjni „outsourcingowcy”, którzy 
będą realizować konkretne wytyczne, wykonywać powta-
rzające się zadania lub utrzymywać bieżące systemy.

Jeśli jednak potrzebujesz pomocy w cyfrowym prze-
kształceniu firmy, wprowadzeniu innowacji w linii produk-
tów, lub nawet przejęciu usługi lub rozwiązania, sprawdzi 
się tu zupełnie inny rodzaj partnera. GlobalLogic należy 
do tej drugiej kategorii. Tworzymy zróżnicowane zespoły, 
które płynnie łączą się z zespołami naszych klientów, aby 
zapewnić innowacje na wysokim poziomie oraz komplek-
sowe usługi inżynieryjne. Określamy to raczej jako „part-
nerski insourcing” niż outsourcing.

Jeśli nie masz doradcy, który poprowadzi Cię przez 
środowisko dostawców usług inżynierii oprogramowania 
i IT, sugerujemy skorzystanie z raportów analityków, aby 
znaleźć zestawienie tego, kto czym się zajmuje. Gdy już 
zawęzisz grono partnerów, którymi jesteś zainteresowa-
ny, warto zadać kilka pytań:

Ważniejsze jest jednak to, aby Twój potencjalny partner 
zadawał pytania Tobie. Jeśli partner ślepo zgadza się na 
wszystko, o co poprosisz, lub jeśli obiecuje Ci 100 
inżynierów Java za najniższą cenę – to jest to czerwona 
flaga. Dobry partner zapyta Cię, dlaczego chcesz mieć 
100 inżynierów Java, a nawet rzuci Ci wyzwanie, jeśli 
uzna, że to nie jest dobre podejście.

Nawet jeśli po prostu chcesz współpracować z dostawcą 
zewnętrznych usług IT przy krótkoterminowym projekcie, 
powinieneś być otwarty na (i cenić) partnera, który jest 
asertywny.

• 
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Czy lokalizacja 
zespołu ma 
znaczenie?

PYTANIE 5

Na pewno znasz terminy „onshore, nearshore, offshore”, 
ale czy lokalizacja Twojego zespołu inżynierii oprogramo-
wania naprawdę ma znaczenie? Prosta odpowiedź 
brzmi: nie, ale rozwińmy ten temat.

Niektóre firmy potrzebują, aby ich zespół partnerski 
znajdował się w konkretnej lokalizacji lub strefie czasowej. 
Jest to spowodowane na przykład obsługą klienta, 
specyficznymi dla danej lokalizacji rynkami lub nawet 
długoterminową strategią tworzenia zespołów w głów-
nych centrach technologicznych. Jednak w przypadku 
większości firm, potrzebują one po prostu dostępu do 
określonych umiejętności. W tym scenariuszu nie ma 
znaczenia, gdzie te umiejętności są zlokalizowane – pod 
warunkiem, że masz odpowiednie procesy dla inżynierii 
rozproszonej. Nazywamy ten sposób myślenia 
„rightshoringiem”

Prowadziliśmy kiedyś rozmowy z firmą, która chciała 
mieć centrum QA w konkretnej lokalizacji, ponieważ 
znajdowała się ona w odległości krótkiego lotu 
samolotem od ich lokalnej centrali. W naszej opinii 
docelowa lokalizacja nie byłaby w stanie sprostać 
dostarczeniu wymaganych umiejętności ani spełnić 
innych potrzeb klienta, ale firma uparcie twierdziła, że 
chce mieć zespół „nearshore”.

Skończyło się na tym, że nie podjęliśmy współpracy,        
a firma ruszyła z budową dwupiętrowego centrum QA       
w pożądanej lokalizacji. Po roku okazało się, że przedsię-
biorstwo boryka się z poważnymi problemami związany-
mi ze współpracą, mimo że jej zespoły są rozmieszczone 
na zaledwie dwóch piętrach.

Tak więc niezależnie od tego, czy Twoje zespoły są 
rozproszone po całym budynku, czy po całym świecie, 
to, co jest naprawdę ważne, to ustanowienie solidnych 
procesów i narzędzi do współpracy rozproszonej. Global-
Logic poszerzył na przykład wiedzę na temat budowania 
rozproszonych laboratoriów inżynierskich, która obejmuje 
parametry i narzędzia takie jak:

• KPI, SLA i inne metody pomiaru postępu prac klienta
• Narzędzia do komunikacji i dokumentacji takie jak Jira,
Confluence, Wiki, SharePoint
• Najlepsze praktyki SDLC, procesy Agile i Scrum,
Scaled Agile Framework (SAFe)
• Procesy eskalacji, dopasowane struktury organizacyjne,
właściciele partnerstwa
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Zacznij planowanie 
na poziomie kontraktu. 

Zachowaj przejrzystość 
wobec swojego 
wewnętrznego zespołu.

PYTANIE 6

Czy masz plan integracji zespołu?
Wybrałeś partnera – świetnie! Wiesz już, że zanim wprowadzisz swojego partnera na pokład, będziesz 
musiał skonfigurować odpowiednie procesy, infrastrukturę i technologie dla inżynierii rozproszonej. Nie 
będziemy szczegółowo omawiać tych wymagań, ponieważ Twój partner prawdopodobnie będzie w stanie 
dostarczyć Ci (lub przynajmniej doradzić) wszystko, czego będziesz potrzebować. Zamiast tego, poroz-
mawiajmy o integracji zespołu.

Jednym z największych wyzwań związanych z zatrudnieniem partnera w zakresie inżynierii oprogramowa-
nia, o którym wiele firm nie myśli, jest aspekt ludzki. Często spotykamy się z oporem ze strony wewnętrz-
nych zespołów klienta, które mogą czuć się zagrożone współpracą z „zewnętrznym” partnerem. Mogą być 
oporni na zmiany lub nawet aktywnie podważać partnerstwo.

Jeśli przed podjęciem współpracy z wybranym partnerem nie wprowadzisz procesu komunikacji i współ-
pracy, będziesz musiał stawić czoła poważnym wyzwaniom kulturowym. Poniżej przedstawiamy trzy 
kluczowe lekcje, podczas których uczyliśmy się przez lata, jak płynnie integrować nasze zespoły 
z zespołami naszych klientów.

Wiele kontraktów jest skon-
struowanych w standardo-
wym formacie dostawca-
-klient, co stwarza nierówne
szanse na samym początku
współpracy. Tam, gdzie to
możliwe, sformatuj swoje
kontrakty tak, aby bardziej
przypominały prawdziwe
partnerstwo, z bodźcami
motywacyjnymi dla zespołu,
MBO i innymi miernikami
sukcesu, które stawiają
zespoły wewnętrzne i part-
nerskie na równych warun-
kach. W naszych partner-
stwach z klientami działamy
zgodnie z zasadą „wspólny
ciężar, wspólny sukces”.

Bądź otwarty i bezpośredni 
w kwestii wprowadzenia 
partnera i stwórz plan, jak 
przekonać do siebie 
wewnętrzne zespoły.. 
Zapewnij swoje zespoły, że 
nadal są bardzo cenione, 
powiedz im dokładnie, czego 
mogą oczekiwać od nowego 
partnerstwa i wyjaśnij, w jaki 
sposób partner przyniesie 
korzyści zarówno firmie, jak 
i im osobiście. Dobrze 
przemyślany plan komunika-
cji jest tak samo ważny, jak 
plany dotyczące technologii 
czy procesów.

Natychmiast zintegruj 
swoje zespoły.

Aby jeszcze bardziej ugruntować 
mentalność „jednego zespołu”, 
stwórz wspólny schemat organi-
zacyjny i upewnij się, że 
wewnętrzne i partnerskie zespoły 
HR regularnie ze sobą rozmawia-
ją. Wyznacz mistrza partnerstwa 
zarówno po swojej stronie, jak 
i po stronie partnera, i stwórz 
„ambasadorów partnerstwa” 
wśród obu zespołów, wysyłając 
ich członków na kilka tygodni do 
pracy w centrach inżynieryjnych 
drugiej strony. Czat wideo jest 
świetnym narzędziem do współ-
pracy w czasie rzeczywistym, ale 
nic nie może się równać z two-
rzeniem relacji twarzą w twarz 
(oczywiście z wyjątkiem czasów 
pandemii).
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6 pytań, które należy zadać, szukając partnera w zakresie inżynierii oprogramowania

Znalezienie idealnego partnera w zakresie inżynierii opro-
gramowania może być zniechęcające, ale dzięki odpo-
wiednim strategiom i zdolności do samooceny, może 
przynieść ogromne korzyści. Poza czarno-białymi wskaźni-
kami, takimi jak ROI, współpraca z firmą zajmującą się 
inżynierią oprogramowania może zapewnić Ci unikalną 
perspektywę zewnętrzną, która prowadzi do zaskakują-
cych innowacji – oraz nowych i rozszerzonych źródeł 
przychodów!

Mamy nadzieję, że ten e-przewodnik dostarczył Ci warto-
ściowych informacji odnośnie schematu wyboru partnera 
w zakresie inżynierii oprogramowania. Aby dowiedzieć się 
więcej lub porozmawiać z jednym z naszych eksper-tów, 
prosimy o kontakt z info@globallogic.com.

O firmie GlobalLogic
GlobalLogic jest firmą zajmującą się cyfrową inżynierią 
produktu z ponad 20-letnim doświadczeniem. Nasza 
siedziba mieści się w Dolinie Krzemowej i zatrudnia ponad 
19 000 projektantów, architektów i inżynierów na 3 konty-
nentach. Współpracujemy z ponad 400 klientami, poma-
gając najlepszym światowym markom w projektowaniu i 
tworzeniu produktów następnej generacji i doświadczeń 
cyfrowych.

mailto: info@globallogic.com



