
JAK ZOSTAĆ EKSPERTEM,
GDY FIRMA NIE WYMAGA

PORZĄDNEJ ANALIZY?



Jak zostać ekspertem,  

Czy chciałbyś wiedzieć w jaki sposób zostać ekspertem
analizy, nawet jeśli firma nie wymaga od Ciebie
zaawansowanych technik analitycznych, np. modelowania
procesów lub nie masz czasu albo okazji, aby je
wykorzystywać i rozwijać się? 

Poznasz dziś jedną, fundamentalną zasadę, która różni
analityków miernych od ekspertów. Tych, którzy mają
przeciętne stanowiska i zarobki od tych, którzy weszli na
wyższy poziom. Stosując tę zasadę mógłbyś zyskać kilka
tysięcy złotych w skali miesiąca. Co ciekawe, wymaga to
głównie zmiany przekonania.

Pomyśl tylko, jak by to było, gdyby Twoja analiza trafiała 
w punkt potrzeb użytkownika i dostarczała wartość, a Ty
miałbyś pewność, że działasz we właściwy sposób i czuł
dumę ze swojej pracy? 
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gdy firma nie wymaga   
porządnej analizy?   



Co Cię blokuje? 

Czytając Wasze ankiety widzę, że blokuje Was jedna rzecz,
jedno przekonanie, które hamuje wasz rozwój. Nie mogę
patrzeć na to jak wiele osób jest tak blisko, ale nie potrafi
przekroczyć ważnej granicy. 

W tej części przedstawię zasadę, która pomogła 
mi awansować i dojść do poziomu eksperta. 

Chcesz wiedzieć co to takiego? Zapraszam do lektury.
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W ankiecie czytam, że...
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I kto to mówi? 

Obiecałam Ci, że poznasz sposób, aby usunąć główną
przeszkodę w stawaniu się ekspertem analizy. To tak, jakbyś
rozmawiał ze mną jak z mentorem - osobą, która pracuje na
stanowisku analityka od ponad 10 lat i dzieli się z Tobą tym, co
sprawiło, że weszła na poziom eksperta.

Zanim jednak przejdziemy do sedna, pozwól, że się
przedstawię, gdyż może jeszcze dobrze się nie znamy. 

Mam na imię Hania. Jestem autorem bloga analiza IT, 
z wykształcenia informatykiem, a ze stanowiska obecnie
Strategicznym analitykiem biznesowym. Stworzyłam kilka
kursów online: 

- kurs Analiza w 7 krokach, 
kursy przygotowujące do certyfikacji IIBA jak: 
- ECBA - Entry Certificate in Business Analysis - czyli
certyfikat z podstawowej wiedzy dobrych praktyk
analitycznych wg BABOK Guide, 
- kurs przygotowujący do egzaminu CPOA - Certified
Product Ownership Analysis - czyli analiza w zwinnym
zarządzaniu rozwojem produktu, 
- kurs rozpoczęcia i rozwijania kariery w zawodzie 
analityka i inne. 

Prowadzę też coroczne badanie zarobków i kompetencji
analityków biznesowych. 

https://edu.analizait.pl/product/kurs-analiza-w-7-krokach/
https://edu.analizait.pl/product/kurs-zdobadz-certyfikat-ecba-iiba/
https://edu.analizait.pl/product/kurs-zdobadz-certyfikat-product-ownership-analysis-iiba/
https://edu.analizait.pl/product/kurs-adeptow-analizy/
https://edu.analizait.pl/product/kurs-specjalistow-analizy/


Dwukrotnie byłam prelegentem na największej konferencji 
dla analityków biznesowych na świecie: Building Business
Capability organizowanej w Stanach Zjednoczonych przez
organizację IIBA, czyli International Institute of Business
Analysis, autora zbioru dobrych praktyk analitycznych: 
BABOK Guide.

Przeszkoliłam około 5500 analityków w kursach online oraz na
szkoleniach stacjonarnych w kilkudziesięciu firmach w Polsce,
Niemczech, Szwajcarii. Przeszkoleni przeze mnie eksperci
przenoszą dobre praktyki analityczne do swoich firm.

Ludzie piszą, że dzięki mnie dostali pracę analityka, przeszli
przez rozmowę kwalifikacyjną, dostali podwyżkę, poukładało
im się w głowie, jak wykonywać analizę biznesową. Firmy
powracają, by szkolić kolejnych analityków w sprawdzonym
miejscu.
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Moje początki
Pamiętam swoje początki, pierwsze projekty, w których
przepisywałam wymagania z jednego dokumentu do innego,
z jednego formatu na drugi, nie mając za bardzo kontaktu z
klientem. Dokument był zrobiony i szefowie zadowoleni.
Jednak poproszono mnie również o przeszkolenie
użytkowników. 
 
I te spotkania zmieniły moje życie. 

Pamiętam jak jesienią jechaliśmy z kolegą z Gdańska 
przez całą Polskę, aby dotrzeć do klienta. Przygotowałam
ładne ubranie, scenariusze i slajdy, żeby przeprowadzić
szkolenie dla użytkowników systemu. Spałam krótko, 
podekscytowana i od rana byłam na łączach 
z programistami i administratorami, żeby upewnić się, 
że środowisko zostało przygotowane dla użytkowników, 
że wszystko działa. Weszłam na salę. Poznałam wszystkie
osoby. Zaczęliśmy wykonywać zadania. Uderzyła mnie jednak
ich obojętność. 

Okazało się, że zrobiliśmy system, który chciałam im wcisnąć
zupełnie nie rozumiejąc ich pracy, nie wiedząc kim są, ani w
jaki sposób pracują. Było mi smutno, widząc tak kiepski
odbiór. Było mi wstyd, że praca moja i przeze mnie też praca
całego naszego zespołu, w pewnym sensie poszła na marne,
nie spełniła swojego zadania. Tym razem skończyło się
jedynie na obojętności. 

Potem jednak były gorsze przypadki.
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Nie poznawałam biznesu
W innym projekcie skrzętnie notowałam wszystkie życzenia
wszystkich osób, które zostały zaproszone na wszystkie
spotkania, aby opowiedzieć nam o tym, co chcą, aby
znalazło się w ich systemie. Robiłam dokładne notatki,
zapisywałam wszystko na czym tylko im zależy.
Porządkowałam w eleganckie wymagania. Przygotowaliśmy
moduł rozliczeniowy. Byliśmy z niego naprawdę zadowoleni.
Był zgodny z wymaganiami, dobrze zaprojektowany UX-owo,
bardzo fajnie wyglądał na interfejsie. Podobał się mnie,
kolegom projektantom i programistom. 

Jednak wstępne testy akceptacyjne okazały się katastrofą.
Mimo, że o wymaganiach rozmawialiśmy wielokrotnie 
i zapisane wymagania zostały spełnione, to jednak okazało
się, że zupełnie nie rozumiemy, w jaki sposób rozliczenia są 
w tej firmie wykonywane. Główny użytkownik tego modułu 
nie został zaproszony na rozmowy, na których zbieraliśmy
wymagania i okazało się, że pominęliśmy punkt widzenia
księgowej, która była kluczowa do zatwierdzenia tego
modułu. 

Było mi wstyd. 

Jak mogłam jako analityk biznesowy doprowadzić do takiej
sytuacji, że najważniejszy interesariusz został pominięty 
a moduł nie nadaje się do użytku, wymaga gruntownego
przerobienia i wywalenia struktur do góry nogami?!



Przełom
Wtedy powiedziałam sobie: 
"Nie. Tak dalej być nie może. Żeby zrobić system IT, 
który ma pomagać, to ja muszę zrozumieć biznes oraz to, 
w jaki sposób działają procesy i w jaki sposób pracują
ludzie”.

Wtedy nastąpił przełom. Obiecałam sobie, że już nigdy nie
będę zbierać żadnych wymagań, dopóki nie zrozumiem, jak
działa biznes. 
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Klienci nie byli do tego przyzwyczajeni. Zazwyczaj przychodzili
na spotkanie i zaczynali rzucać wymaganiami na system.
Każdy tak robił - takie mieli doświadczenia 
z innymi firmami IT. Natomiast ja mówiłam: "Hej, hej, hej, stop.
Zatrzymajmy się. Najpierw chciałabym dowiedzieć
się, w jaki sposób działa ten proces, w jaki sposób działa
biznes, jak wykonuje się te czynności krok po kroku.”

Na początku reakcje klientów były dość zabawne. Byli 
 zupełnie nieprzyzwyczajeni, żeby od tego zaczynać rozmowę.
Zazwyczaj pojawiała się taka konsternacja, zdziwienie: 
"O, jakiś dziwny ten analityk IT. Po co mu to? Dziwne pytanie,
no ale OK, nigdy się z tym nie spotkałem, ale jak bardzo
chcesz, to mogę Ci opowiedzieć.”

Na początku robiłam to nieśmiało. Było mi trochę wstyd, 
że zaburzam jakieś konwenanse, musiałam sobie poradzić 
z reakcją zdziwienia. Z początku nie czułam się w tym pewnie.
Omawianie procesów było trochę chaotyczne, 
ale dawało się to zrobić. Poznawałam biznes.

Okazywało się, że dzięki temu, że rozumiem proces, jestem 
w stanie też lepiej wspierać zespół. Jestem w stanie lepiej
współpracować z UX designerami, po to, żeby te prototypy
interfejsów rzeczywiście odpowiadały na potrzeby, bo już
rozumieliśmy jak klienci będą używać tego rozwiązania.
Mogliśmy zaprojektować lepsze testy i te właściwe testy. 
No i wymagania były o wiele bardziej kompletne, spójne 
i zwięzłe. 



Od tego momentu nabrałam pewności, że wiem, co robię,
wiem, w którą stronę to idzie, wiem, do czego i w jaki sposób
będzie wykorzystywany ten system IT. 

Dzięki temu rozwinęłam się jako analityk biznesowy, lider,
później senior. Dzisiaj jestem osobą, która nie tylko dba o to,
żeby rozwiązania IT odpowiadały jak najlepiej potrzebom
biznesowym, ale też pracuję nad całą strategią. 

Zobacz, doszedłeś w tym tekście już tak daleko, czyli Ty
również jesteś osobą, która szuka, która chce czegoś
lepszego dla swoich klientów, dla swoich zespołów i dla
swojej firmy.
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Jednak coś powstrzymuje większość z nas przed pójściem 
w tę stronę. Wspominałam już, że widzę w ankietach jedno
przekonanie, które może Cię zablokować. 

To bardzo często powtarzające się przekonanie brzmi: nie
robię czegoś, bo firma tego ode mnie nie wymaga, bo nie
mam okazji, bo w moim projekcie, w mojej firmie się tego
nie robi. 

Nie wymagają też, żebyś pił kawę, a jednak ją pijesz, bo to 
Ci pomaga wykonywać lepiej Twoje zadania.
Co to za argument?
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Co nas blokuje?
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Nie wymagają od Ciebie?
Jeśli będziesz robić tylko, to czego od Ciebie wymagają, 
a wymagają niewiele lub rzeczy niewłaściwe, to nie
zrozumiesz biznesu. A jak nie zrozumiesz biznesu, to będziesz
miał niezadowolonych użytkowników, będziesz robić systemy
IT bez sensu, namachasz się, robiąc kupę nikomu
niepotrzebnej roboty. 

Chcesz być klepaczem nietrafionych ficzerów na akord,
czy chcesz być prawdziwym analitykiem biznesowym?

Ja to znam. Pracowałam przecież w różnych firmach.
Widziałam wiele projektów, wielu ludzi, miałam wielu kolegów,
przełożonych i szefów z bardzo różnym nastawieniem.
Zdarzało się, że kiedy szukałam wartości biznesowej, to kazali
mi usiąść na tyłku i zająć się wymaganiami.

Ale zobacz. Jeśli nie będziesz się rozwijać, nie będziesz
ćwiczyć profesjonalnych sposobów, poznawać biznesu, to kto
poniesie tego konsekwencje? Ty. Ty z tym zostaniesz. Szef
może zatrudnić inną osobę, kiedy uzna, że potrzebuje jednak
np. bardziej zadowolonych klientów.
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I wiesz co? Jeśli robisz tylko to, czego przełożeni chcą 
od Ciebie, to znaczy, że w tym zagadnieniu, np. analizie
biznesowej, będziesz nie bardziej kompetentny od nich. 
Jeśli analityka zatrudnia szef, kierownik, ktoś, kto zajmuje się
milionem spraw, a nie specjalizuje w analizie i on definiuje
czynności, które masz wykonywać, to znaczy, że pozostajecie
na niskim poziomie kompetencji analitycznych. 

To Ty masz być ekspertem, który wpada, widzi nie tylko to,
czego chcą, ale też to, czego potrzebują, jaki rezultat chcą
osiągnąć i masz na to swoje własne, lepsze, sprawdzone
sposoby. Masz umieć zadziałać tak, żeby ich rezultat był taki,
jaki chcą, a nawet lepszy. Nawet jeśli wymaga to użycia
sposobów, których oni nawet nie potrafią nazwać.

Jeśli robisz dokładnie to, czego od Ciebie wymagają, co
potrafią nazwać, to znaczy, że bardzo łatwo Cię zastąpić.
Łatwo będzie znaleźć kogoś innego, kto również będzie 
w stanie wykonać kroki zdefiniowane przez kogoś, kto się na
tym niewiele zna. Ale tylko prawdziwy ekspert jest 
w stanie, oczywiście w granicach akceptowalnych przez
sponsora, osiągnąć rezultat nawet lepszy, niż oczekują. 

Wyobrażasz sobie mówić krok po kroku mechanikowi czy
lekarzowi jakie czynności ma wykonywać, a jakich nie?
Przychodzisz do nich po rezultat i liczysz na ich ekspertyzę.
Oczywiście rozpoczniesz rozmowę rzucając rozwiązaniami,
ale to im zostawiasz osiągnięcie rezultatu najlepszym
znanym im sposobem.



www.analizait.pl kontakt@analizait.pl

Właśnie ta zasada doprowadziła mnie do poziomu eksperta.
Ta sama zasada prowadzi innych ekspertów analizy. Kiedy
ktoś z topowych analityków słyszy, że nie zabrałeś się za
poznawanie biznesu, bo nikt Ci nie kazał, to spojrzą po sobie 
i spróbują wyjaśnić, że to tak nie działa.

A Ty? Chciałbyś również wejść na wyższy poziom? 
Nie być administratorem backlogu, czy mistrzem jednego
nieprzydatnego dokumentu?

Zacznij robić to, co przyniesie najlepszy rezultat, a nie tylko to,
co nazwał ktoś, kto nie jest ekspertem w analizie biznesowej.

Nie wymagają? Sam od siebie wymagaj. 
Nie ma okazji? Stwórz sobie okazję. 

U Ciebie się tego nie robi? Bądź pierwszym. I sprawdzaj, czy
przypadkiem to nie da o wiele lepszych rezultatów.
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Zrozum biznes 

Zrozum biznes, dla którego dostarczasz systemy IT. Czuj
radość, kiedy system odbierają zadowoleni użytkownicy. 
I bądź dumny z pracy swojej, całego zespołu i firmy. 

Oczywiście temat nie jest banalny. Ale mam dla Ciebie
dobre wiadomości.

W prezencie otrzymasz kartę pracy, na której przepracujesz
to blokujące przekonanie i przez analogię nauczysz się
zmieniać inne przekonania, które blokują Twój rozwój
eksperta. 

Przez dekadę obserwuję analityków, prowadzę mentoringi 
i szkolenia. Największym wyzwaniem nie są techniczne
sprawy, narzędzia i notacje, ale fundamentalne przekonania.
W ogóle nie zabierzesz się za coś, albo nie wyciągniesz
właściwego narzędzia we właściwym momencie, jeśli nie
będziesz miał przekonania, że to ma sens. Największe różnice
między analitykami miernymi i ekspertami polegają nie tyle
na tym, że jeden wie, jaki kwadracik wstawić na diagramie
(chociaż to też jest ważne), ale przede wszystkim - jakie
mają oprogramowanie w głowie. Inaczej myślą o tym, 
co robią.



Jeśli chcesz otrzymać prezent, w komentarzu na blogu
napisz swoje najważniejsze przemyślenie z tego materiału.
Mam nadzieję, że ta treść Cię zainspirowała i coś Ci
pokazała. Wyciągnij 1 najważniejszą lekcję i napisz ją 
w komentarzu na blogu pod tym materiałem (łap
bezpośredni LINK). To ważne, żeby komentarz był na blogu,
bo tam mam mechanizm, który odeśle Ci PDFa z kartą
pracy. Komentarz zadziała tylko na blogu analiza IT. 

Za ok. 3 tygodnie odbędzie się darmowe szkolenie online: 
"7 sposobów jak przyspieszyć modelowanie procesów”.
Zapisz się na nie (możesz to zrobić TUTAJ), nawet, jeśli nie
do końca pasuje Ci termin, bo wtedy otrzymasz mapę myśli
ze szkolenia. Osoby, które pojawią się na żywo, otrzymają
dodatkowo infografikę.

Od razu zapraszam Cię do kolejnego materiału z tej serii.
Opowiem w nim historię o tym, jak pewien klient miał już
zrywać współpracę i rezygnować z dostarczania systemu IT,
ale okazało się, że niewielka zmiana w podejściu
spowodowała, że odebrał system, był zadowolony, a IT
narobiło się nie więcej, niż miało i bez ciśnienia dostarczyło
wartość. Śledź maila i publikacje, aby nic Ci nie umknęło. 
Widzimy się za kilka dni w kolejnej części w tej samej formie,
bądź na wideo. 

Do zobaczenia!
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Prezent

https://www.analizait.pl/2021/jak-dostarczyc-w%E2%80%A6sowa-systemem-it/
https://analizait.pl/analityczny/7-sposobow-na-szybsze-modelowanie-procesow/

