


FedExDay 2016 PRK 



FedEx Day jest to 24-godzinne wydarzenie, w którym 
pracownicy tworzą innowacyjne narzędzie przynoszące 
korzyści dla firmy i jej pracowników. Wydarzenie to 
przynosi również ogromne korzyści dla samych 
uczestników między innymi: poprawia komunikację 
między zespołami, daje możliwość poznania i 
wykorzystywania najnowszych technologii, zwiększa 
kreatywności no i oczywiście jest to świetna zabawa. 

• Cel: Stworzyć usługę służącą do przypominania pracownikom o 
dyżurach po przez wiadomość SMS 



Zaczęliśmy od zbiórki funduszy 

• Zebraliśmy na serwer SMS, PIZZE 
i Energetyki aż: 267 zł 

• DZIĘKI  



Następnie było planowanie… 



planowanie 



Mieliśmy też inne ciekawe pomysły… 

• Witaj Paula, w czwartek 
masz urodziny - przynieś 
do pracy ciasto. 



Oczywiście musiało być SCRUM’owo 

• 3 Sprinty 

• 35 karteczek 

• 25 w DONE! 



Praca na pełnych obrotach 

• 75 commitów 



22:00 PIZZA TIME 

• …w trakcie szkoliliśmy 
się z AngularJS 2.0 

 

• Nie marnując czasu… 



Pojawiały się też trudne momenty… 



Rozwiązaniem jest wtedy sport o godzinie… 
 



Niema to jak satysfakcja 
 • Udało się to zrobić w 

niespełna 24 godziny !! 



Szóstka wspaniałych, dzielnych, wytrwałych 
 





Zastrzeżenia prawne 

Zawartość dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, 
fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia w prezentacji podlegają ochronie na mocy 
Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz innych przepisów z tym związanych. Jakiekolwiek 
nieautoryzowane zastosowanie jakichkolwiek materiałów zawartych w prezentacji może stanowić naruszenie praw 
autorskich, znaków firmowych lub innych przepisów. Materiały dostępne w prezentacji nie mogą być modyfikowane, 
powielane, przedstawiane publicznie, wykonywane, rozprowadzane lub wykorzystywane w innych celach 
publicznych lub komercyjnych, chyba że Asseco Poland S.A. wydał na to wyraźną zgodę na piśmie. Kopiowanie  
w celach komercyjnych, rozpowszechnianie, modyfikacja lub przejmowanie zawartości niniejszej prezentacji przez 
osoby trzecie jest niedozwolone. W prezentacji mogą być prezentowane również materiały zawierające odesłania  
do ofert i usług podmiotów trzecich. Warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone przez te 
podmioty. Asseco Poland S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług 
tychże podmiotów. Dane i informacje zawarte w prezentacji mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny. Prezentacja 
przygotowana została w oparciu i przy użyciu produktów firmy Inscale.                  
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