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VISUALLABS TIMELINE

2 fő

1 projekt

10m HUF

ALAPÍTÁS

2017

3-4 fő

4 projekt

50m HUF

ELSŐ PROJEKTEK

2018

6-8 fő

5-6 projekt

60-70m HUF

NÖVEKEDÉS

2019

4+ projekt

Növekvő létszám: 10-12 fő

100-130m HUF 

STRUKTÚRÁK

2020



AZ ÜZLETI
EREDMÉNYEK
VIZUALIZÁLÁSA A 
HATÉKONYSÁG
KULCSA, A 
MEGFELELŐ
MUTATÓKKAL
SEGÍTJÜK
DÖNTÉSHOZATALT.

VISUAL LABS

Csapatunk folyamatosan növekszik és nagy

figyelmet fordítünk arra, hogy nyitott és magasan

képzett szakembereket vegyünk fel.

NÖVEKVŐ CSAPAT

Az ügyfeleknek kínált filozófiát, hatékonyságot, 

automatizációt magunkra is érvényesnek tartjuk

és eszerint alakítottuk ki folyamatainkat

IPARÁGI BEST-PRACTICE-EK

Az egyik legnagyobb kihívás számunkra a 

folyamatosan változó technológiai háttérrel való

lépést tartani, ezért csapatunk oktatására

különösen nagy hangsúlyt fektetünk.

LEGÚJABB TECHNOLÓGIÁK



6BEMUTATKOZÓ

HOGYAN TUDUNK ÉRTÉKET TEREMTENI

01

02

03

04

05

A követelményeknek megfelelő rendszer

kiválasztásában való részvétel, döntéstámogatás

A jelenlegi és jövőbeli architectúra leírása, 

Üzleti folyamatok elemzése (as-is, to-be)

Követelmények összeállítása, 

A kiválasztott rendszer(ek) applikációs és integrációs

architectúrájának és implementációs stratégia előkészítése

A bevezetésben a rendszerintegrációs szerep betöltése.

Projektmenedzsment és tervezés támogatás

Változás-kezelés

A teljes folyamat során minőségbiztosítást nyújtani, vezetői és stratégiai

tanácsadói szerepet betöltve – csökkentve a bevezetés kockázatát

ELŐKÉSZÍTÉS

KIVÁLASZTÁS

RENDSZERTERVEZÉS

BEVEZETÉS

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
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Üzemeltetés

Bevezetés

Tanácsadás

A SZOLGÁLTATÁSAINK

01

02

03

04

05

INFRASTRUKTÚRA KIALAKÍTÁS

A VisualLabs felelős az infrastruktúra 

kialakításáért és gondtalan 

üzemeltetéséért.

FEJLESZTÉS

A fejlesztés alapköve az igények 

validálása és visszacsatolása az 

ügyfélnek a fejlesztés alatt is 

folyamatosan.

ANALÍZIS & DESIGN

Ügyféligények felmérése és validálása, 

illetve ezeknek megfelelő megoldás 

tervezése a csapat feljesztőivel, 

elemzőivel és vezetőivel.

FOLYAMATOS FEJLESZTÉS,
ÜZEMELTETÉS

A megoldás átadása után sem engedjük 

el ügyfelünk kezét – megoldásunkat 

folyamatosan felülvizsgáljuk és 

fejlesztjük.

TRÉNING ÉS TÁMOGATÁS

A fejlesztés elkészültével csapatunk támogatja a 

megoldás megismerésében az ügyfelet. A 

tréningek során közösen haladva ismerjük meg a 

lefejlesztett megoldást.

Hogyan dolgozunk mi?

Metodológiánk
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ÍGY DOLGOZUNK MI

TERVEZÉS ÉS KÖVETÉS

Az igények pontos feltárásával és 

megértésével biztosítjuk a 

projektjeink sikerességét.

ÜZEMELTETÉS

A projektek megvalósulását 

követően is célunk, hogy a 

megoldásaink naprakészek és 

trendeket követőek legyenek. 

02

04

01

03

FOLYAMATOS FEJLŐDÉS

Célunk, hogy ügyfeleink számára 

mindig az aktuális trendeknek 

megfelelő megoldásokat 

szolgáltassuk.

MEGBÍZHATÓ SZÁLLÍTÁS

Az ügyfelek igényeit előtérbe 

helyezve reagálunk az igényekre 

és alakítjuk a szállítandó 

megoldást.
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SIKERTÉNYEZŐK

Összeszokott csapatunk több 

hasonló projektet vitt  már 

közösen sikerre.

MANAGEMENT

Precíz és hatékony igényfelmérés 

és szempontok betartása a 

projekttervezésnél.

PROJEKT TERVEZÉS

A pontos és előrelátható pénzügyi

tervezés a hosszú távú

együttműködés alapja

PÉNZÜGYI TERVEZÉS

A minőségi követelmények és 

színvonal megfelelő szállítása.

MINŐSÉG

Interaktív és átlátható design, 

igényeknek megfelelő fejlesztés.

DESIGN ÉS FEJLESZTÉS

Ha ügyfeleink elégedettek, akkor 

jól végeztük a munkánkat – ez a 

végcél mindannyiunk számára!

ÜGYFÉLIGÉNYEK

Mitől lesz egy

projekt sikeres?

Visual Labs
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EGY JÓ CSAPAT MŰKÖDÉSI ALAPELVEI

Csak azzal tudunk hosszú távon

foglalkozni, amit szeretünk csinálni.

LOVE WHAT YOU DO

MINDENKI HIBÁZHAT, CSAK

TANULJUNK BELŐLE

“Hibakultúra”

VISSZAJELZÉSEK ÉS TANULÁSOK

Hosszú távon gondolkodunk, még ha projekt-alapon is 

dolgozunk. Fontos, hogy olyan fenntartható megoldásokat

szállítsunk, amit a csapat a jövőben is fel tud vállalni.

ALWAYS DO THE RIGHT THING

Azt kell leszállítanunk, amit az ügyfél vett, úgy, hogy az

profitabilis és fenntartható legyen a VisualLabs-nek.

OPERATIONAL EXCELLENCE

A technológiát nem csak eladni és leszállítani kell, 

hanem ismerni az alternatívákat, a roadmapet is .

LIVE THE TECHNOLOGY

Egy jó csapat a működésünk alapja. 

A tanácsadás csapatmunka; egyedül még senki se lett

sikeres.

THINK TEAM

01 02

03 04

0605



Metodológia



VISUAL LABS BEMUTATKOZÓ 12

METODOLÓGIA JELENTŐSÉGE ÉS ELEMEI

VISUAL LABS 
METODOLÓGIA

A fenntartható sikeresség kulcsa

FÁZISOK

SZEREPEK

MEGBESZÉLÉSEK

LESZÁLLÍTANDÓK

TÁMOGATÓ ESZKÖZÖK
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HOGYAN SZÁLLÍTJUK A PROJEKTET

01 02

05 06

03 04
MIÉRT?

Nem csupán mérföldköveket határozunk 

meg, hanem minden lépésnél lefektetett 

szabályokat és elvásárokat biztosítunk 

ügyfeleink számára.

MIT?

Az analízis és az ügyféligények tisztázása 

során megállapított kritériumoknak megfelelő 

infrastruktúrát és vizualizációs csomagot.

HOGYAN?

Agilis elemeket tartalmazó

módszertannal, stagegate-ekkel

elválasztott projektszakaszokkal. 

HOL?

Közösen dolgozunk az ügyfél és a 

VisualLabs irodáiban

MIKOR?

A lefejlesztett rendszer átadás után

kezdhetik élesben használni, amit

folyamatos továbbfejlesztés (evolúció) 

követ

KIK?

A VisualLabs csapata aktívan 

együttműködve az ügyféllel, hogy az 

igények megjelenjenek a megoldásunk 

minden szakaszában.
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FEJLESZTÉSI FOLYAMAT

Az ügyféligények pontos megértése, 

a megoldás testreszabása üzleti 

elemzéssel és helyzetfeltárással.

A Design során kialakított rendszerterv

egvalósítása az ügyfeleknek történő

folyamatos visszacsatolással

Tréninget és végfelhasználói tesztet

követően a rendszer élesbe helyezése

és folyamatos továbbfejlesztése

Az igények felmérése, tisztázása és 

az ügyféllel való véglegesítése és 

validálása.

01

02 04

03 05

DESIGN FEJLESZTÉS ÁTADÁS

JÓVÁHAGYÁS TESZTELÉS

A megoldás testreszabása és 

finomhangolása teszteléssel és 

folyamatos visszacsatolással.
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DESIGN & DEV. FOLYAMAT

01

A projekt kezdete során az üzleti elemzés és az ügyfél

munkafolyamatainak megértése és elemzése. A megfelelő

kérdéseket feltéve törekszünk arra, hogy a lehető leghasznosabb

megoldásokat tudjuk biztosítani ügyfelünk kihívásait tekintve.

Az analízis során az ügyfél igényeinek megértése

kulcsfontosságú – olyan megoldásra van szükség, amelyet

ügyfelünk a mindennapi használatban tud hasznosítani, amely

meghízható és biztonságos is egyben.

ANALÍZIS
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A megoldás tervezése során egyszerre kell a megvalósítandó

infrastruktúra megfelelő működését megalapozni, másfelől az

ügyfél igényeinek és arculatának megfelelő megjelenést

biztosítani.

Az infrastruktúra felállítása és tervezése, a kapcsolódási pontok

biztonságos tervezése elengedhetetlen ahhoz, hogy a megoldás

az ügyfél számára fennakadások nélkül tudjon működni az év

minden napján. Annak érdekében, hogy gyors és átlátható

megoldásokat tudjunk szállítani a csapat fejlesztői és a projekt

vezetői, elemzői együtt dolgoznak, hogy a tervezés minden

lépése, és ezáltal a megoldás is tükrözze az ügyféligényeket.

DESIGN

Slider

Content Ads
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03

Fejlesztőinknek kiemelt feladata, hogy a lefejlesztett megoldás

minden pontja tükrözze az ügyfél döntéstámogatásához

szükséges igényeit, ezt átlátható, könnyen követhető és

használható formában.

A fejlesztést folyamatos nyomonkövetéssel, teszteléssel hagyjtuk

végre. Az ügyfél felé történő gyakori demók és visszacsatolások

biztosítják, hogy a megvalósítás tényleg megfelel az eredeti

elképzeléseknek.

Az infrastruktúra és a funkcionalitás mellett fontosnak tartjuk,

hogy a szemnek tetsző és jól követhető megoldásokat tudjunk

biztosítani. A PowerBI dashboard-ok külleme az ügyfél

arculatának és ízlésének megfelelő színekkel és elrendezéssel

kelnek életre, interaktív formában.

FEJLESZTÉS
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04

A fejlesztés megvalósulása után kerítünk sort a tréningre, ahol

szorosan együttműködve mutatjuk meg a jövőbeli

felhasználóknak a megoldás részleteit és lehetőségeit. Ezzel

párhuzamosan a végső tesztelésre is sor kerül, ahol folyamatos

visszacsatolás mellett fejlesztőink segítségével finomhangoljuk a

megoldást, ha szükséges.

Ennek a szakasznak a célja, hogy a megoldás apróbb részleteit is

az ügyfélre szabjuk és a betanulás során folyamatos támogatást

bizosítsunk.

TRÉNING ÉS TESZT

Content
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05

Tudjuk, hogy a technológiák folyamatosan változnak és fejlődnek

– emiatt mi is igyekszünk ezeknek az elvásároknak megfelelő

mentalitást követni. A megoldás lefejlesztésével és átadásával

tehát a mi munkánk sem ér véget: annak érdekében, hogy

ügyfelünk mindig versenyképes és up-to-date maradhasson.

Kitűzött célunk, hogy a lehető leghasznosabb és aktuálisabb

technológiákat biztosítsuk a munkavégzéshez.

Csapatunk célja, hogy ne csak egy rövid ideig érvényes

megoldást biztosítson ügyfeleinknek, hanem hosszú távon

átívelő, időtálló technológiákat biztosítson számára.

Meggyőződésünk, hogy a versenyképesség kulcsa, hogy mindig

tisztában legyünk az aktuális technológiai trendekkel és ezek

között magabiztosan tudjunk navigálni és ezt ügyfeleink számára

is biztosíthassuk.

EVOLÚCIÓ
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SZÁLLÍTANDÓK PROJEKT FÁZISONKÉNT - PÉLDÁK

ANALÍZIS DESIGN FEJLESZTÉS TRÉNING, TESZT EVOLÚCIÓ

Jelenlegi folyamatok
dokumentálása

User story-k

Projekt terv

Adat térkép

Rendszerterv

Teszt jegyzőkönyv

Folyamatos frissítések, 
továbbfejlesztés


