Wymagania zaimplementowane
HISTORYJKI UŻYTKOWNIKA
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JAKO

JAKO

JAKO

JAKO

[dowolny użytkownik] CHCĘ

[dowolny użytkownik] CHCĘ

[dowolny użytkownik] CHCĘ

[dowolny użytkownik] CHCĘ

zalogować się do systemu

mieć opcję odzyskaj hasło
widoczną na stronie logowania

mieć opcję zapamiętaj mnie
widoczną na stronie logowania

po zalogowaniu móc przejść
do widoku swojego profilu

BO WTEDY

BO WTEDY

BO WTEDY

BO WTEDY

będę miał dostęp do
funkcjonalności

KRYTERIA AKCEPTACJI
Na stronie głównej znajduje się ekran
służący do logowania z polami: Adres
e-mail [wymagane] i Hasło
[wymagane].

będę mógł odzyskać
zapomniane hasło

Po kliknięciu na link „Nie pamiętam
hasła” jestem przekierowany na
osobną stronę, na której mogę
odzyskać hasło z następującymi
polami: Adres e-mail [wymagane],
Captcha [wymagane].

przy uruchomieniu aplikacji
będę od razu zalogowany

Podczas poprawnego logowania
zaznaczenie opcji (checkbox)
"zapamiętaj mnie" powoduje, że
użytkownik będzie zalogowany w
systemie aż do momentu
samodzielnego wylogowania się z
niej

Po kliknięciu na awatar lub imię i
nazwisko użytkownika przejdę do
swojego profilu. Wyświetlane są tam
dane dotyczące konta, które mogę
edytować: Imię i Nazwisko, Adres ebędę widział w jakich
mail, firma/organizacja, dział, nr
projektach uczestniczę i z
telefonu. Wyświetlana jest także
jakimi rolami oraz będę mógł
informacja o tym czy jestem
edytować swoje dane wraz z administratorem. Widzę też w jakich
awatarem
projektach uczestniczę i z jakimi
rolami. Każdy projekt jest klikalny, tak
żebym mógł szybko przejść do niego.
Na górze strony są przyciski "Edytuj",
"Zmień awatar", "Usuń awatar" (jeśli
posiadamy)
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JAKO

JAKO

JAKO

[dowolny użytkownik] CHCĘ

[dowolny użytkownik] CHCĘ

po zalogowaniu mieć opcję
wyloguj widoczną na każdym
ekranie

po zalogowaniu móc wysłać
wiadomość do [dowolnego
użytkownika]

po zalogowaniu na ekranie
[dowolny użytkownik] CHCĘ "Kokpit" mieć dostęp do zadań
jakie powinienem wykonać

BO WTEDY

mogę się wylogować w
dowolnym momencie

W prawym górnym rogu widnieje
przycisk "Wyloguj", który znajduje się
na każdym ekranie.

BO WTEDY

Po kliknięciu na "Wiadomości" w
lewym bocznym menu przechodzę do
ekranu "Moje wiadomości" gdzie
mogę utworzyć wiadomość. W
formularzu tworzenia wiadomości są
widoczne pola: Użytkownik
będę mógł skontaktować się z
[wymagane], Temat [wymagane],
dowolnym użytkownikiem
Treść [wymagane] oraz przyciski:
istniejącym w systemie
Wyślij i Anuluj. Wiadomość mogę
wysłać do dowolnego aktywnego
użytkownika istniejącego w systemie.
Jeśli posiadam już jakieś wiadomości
to z lewej strony widzę ich listę: od
kogo otrzymałem wiadomość wraz z
tytułem.

BO WTEDY

Na ekranie "Kokpit" w centralnym
miejscu widzę 5 najnowszych zadań
jakie zostały do mnie przypisane w
obecnie wybranym projekcie. Pod
będę widział co muszę zrobić
najnowszymi zadaniami znajduje się
przycisk "Pokaż wszystkie" (jeśli są),
który po kliknięciu przeniesie mnie do
widoku "Zadania"
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JAKO

JAKO

10 JAKO

po zalogowaniu na ekranie
"Kokpit" mieć dostęp do zadań
[dowolny użytkownik] CHCĘ
które mają przekroczony
termin

[dowolny użytkownik] CHCĘ

[dowolny użytkownik] CHCĘ

po zalogowaniu na ekranie
"Kokpit" mieć dostęp do
najnowszych wiadomości

po zalogowaniu mieć opcję
wyboru projektu na każdym
ekranie wraz z wyszukiwarką
projektów

będę widział jakie mam
zaległości

Na ekranie "Kokpit" w boksie widzę 5
zadań z najodleglejszym
przekroczonym terminem realizacji.
Dodatkowo w nagłówku widzę liczbę
wszystkich zadań z przekroczonym
terminem. Pod tymi zadaniami
znajduje się przycisk "Pokaż
wszystkie", który po kliknięciu
przeniesie mnie do widoku "Zadania"
z przefiltrowaniem pod kątem
"Przekroczony termin".

BO WTEDY

będę mógł szybko na nie
odpowiedzieć lub ocenić jakie
wiadomości są bez odpowiedzi

Na ekranie "Kokpit" w boksie po
prawej stronie widzę pięć ostatnio
otrzymanych wiadomości. Pod nimi
znajduje się przycisk "Pokaż
wszystkie", który po kliknięciu
przeniesie mnie do widoku
wszystkich wiadomości

BO WTEDY

Na górnej listwie widnieje lista
rozwijana z projektami dostępnymi
dla zalogowanego użytkownika. Po
będę mógł szybko przechodzić kliknięciu na obszar tego pola lista
pomiędzy projektami
rozwinie się i będę mógł wybrać inne
projekty lub [Wszystkie projekty].
Dostępna jest wyszukiwarka. Mogę
wyszukać dowolny projekt po nazwie.

BO WTEDY

11 JAKO

12 JAKO

mieć możliwość wyszukiwania,
sortowania i filtrowania
[dowolny użytkownik] CHCĘ
dowolnej listy w postaci
tabelarycznej

[dowolny użytkownik] CHCĘ

żeby każdy formularz w
systemie był walidowany

BO WTEDY

będę mógł szybciej otrzymać
pożądane wyniki na listach

Każdy formularz w systemie podlega
nie wprowadzę błędnych lub
walidacji. Aplikacja zwraca
BO WTEDY niepoprawnych danych do bazy komunikaty błędów w przypadku gdy
danych
wprowadzę niepoprawne dane lub
opuszczę pole, które jest wymagane.

HISTORYJKI UŻYTKOWNIKA

13 JAKO

14 JAKO

Administrator

Administrator

CHCĘ

CHCĘ

mieć opcje administrowania
serwisem odłączone od opcji
projektowych

móc dodać projekt

W zależności od listy, w której się
znajduje mogę: wyszukać frazę,
ustalić liczbę wyników na stronie,
posortować po wydaniu, typie,
autorze, statusie, priorytecie,
wydaniu, fazie, przydzielającym
zadanie, osobie do której jest
przydzielone zadanie oraz zadaniach
z przekroczonym terminem realizacji.
Żeby uczestniczyć w dowolnym
projekcie [administrator] musi
przypisać [dowolnego użytkownika]
do roli w odpowiednim projekcie.

BO WTEDY

BO WTEDY

będę mógł oddzielić pracę
Administratora od Lidera /
Testera

KRYTERIA AKCEPTACJI
Opcja "Administracja" dostępna na
górnej listwie strony. Po wejściu do
panelu administracyjnego na górnej
listwie pojawi się przycisk „Wyjdź z
administracji”, który jest
podświetlony.

Po kliknięciu "Dodaj projekt" przenosi
mnie do osobnej strony gdzie widzę
formularz z polami: Nazwa
[wymagane], Prefiks [Wymagane],
będę mógł liderowi przekazać
Liderzy [Niewymagane], Opis
go do poprowadzenia
[Niewymagane]. Przycisk Zapisz
powoduje dodanie projektu, a Anuluj
powrót do strony projektów w
administracji.

15 JAKO

Administrator

CHCĘ

móc eksportować projekt

BO WTEDY

16 JAKO

Administrator

CHCĘ

Mogę importować pliki w
formacie .zip.

BO WTEDY

17 JAKO

Administrator

CHCĘ

móc edytować projekt

BO WTEDY

18 JAKO

Administrator

CHCĘ

móc zawiesić projekt

19 JAKO

Administrator

CHCĘ

móc aktywować zawieszony
projekt

będę mógł wykonać kopię
zapasową projektu

Dla eksportu można ustalić dane do
eksportu: Środowiska, Wydania,
Fazy, Role, Zadania, Użytkownicy.
Zaznaczane checkboxy są od siebie
zależne, np. jeśli odznaczysz
wydania, to fazy są automatycznie
odznaczane, a jeśli odznaczysz
użytkowników, to zadania są
odznaczane itp. Pobrany plik jest w
formacie .zip

Po wywołaniu akcji "Importuj" w
zakładce Projekty w panelu
administracyjnym zobaczę formularz
z polami: Plik [wymagane], Nazwa
[wymagane], Prefiks [wymagane],
będę mógł przenosić projekty Hasło dla użytkowników [wymagane],
między instalacjami aplikacji
Powtórz hasło dla użytkowników
[wymagane]. Pole "hasło dla
użytkowników" dotyczy nowych
użytkowników, którzy nie istnieją
jeszcze w bazie danych, a których
chcę zaimportować.

będę mógł dokonywać zmian w Edycji podlegają takie same pola jak
istniejącym projekcie
przy dodawaniu projektu.
Wybranie opcji "Zawieś" projekt
zmieni status na zawieszony.
Uczestnik projektu w stanie
będe mógł zdecydować kiedy
zawieszenia nie może wykonywać
BO WTEDY
prace nad projektem mają
żadnej akcji oprócz podglądu.
zostać wstrzymane
Administrator może: edytować,
aktywować, zakończyć i eksportować
projekt.
będę mógł zdecydować czy
Po wywołaniu opcji "Aktywuj" projekt
BO WTEDY zawieszony projekt ma zostać
zmieni status na aktywny.
wznowiony

20 JAKO

21 JAKO

22 JAKO

Administrator

Administrator

Administrator

CHCĘ

móc zakończyć projekt

CHCĘ

móc zarządzać rolami w
projekcie z poziomu widoku
projektu

móc dodać role z poziomu
CHCĘ osobnej strony "Role" w panelu
administracyjnym

BO WTEDY

Po wywołaniu opcji "Zakończ" projekt
zostanie zakończony. Zakończonego
będę mógł wskazać, że projekt projektu nie można przywrócić do
dobiegł końca
statusu aktywnego. Dostępne akcje
dla projektu zakończonego to tylko
podgląd i eksport.

BO WTEDY

będę mógł łatwiej kontrolować
role w projekcie

BO WTEDY

W zakładce Role mogę wybrać opcje
"Dodaj rolę" i przechodzę do
formularza na osobnej stronie z
polami: Nazwa [wymagane], Projekty
[wymagane], Szablon [wymagane],
będę mógł stworzyć role, które
Użytkownicy [niewymagane], Matryca
przypisze do wielu projektów i
uprawnień [wymagane]. Pole szablon
użytkowników
zawiera predefiniowane role: Lider,
Tester, Gość oraz Specjalny. Typ
Specjalny oznacza, że mogę sam
zdefiniować zakres uprawnień dla
użytkownika.

W widoku projektu mogę dodać
nową rolę, edytować obecną lub
usunąć (jeśli nie ma do niej
przypisanych żadnych użytkowników)

23 JAKO

24 JAKO

25 JAKO

26 JAKO

27 JAKO

Administrator

Administrator

Lider projektu

Lider projektu

Lider projektu

CHCĘ

dodać użytkownika

mieć dostępne akcje
edytowania, dezaktywacji /
CHCĘ
aktywacji oraz resetowania
hasła wszystkim użytkownikom

BO WTEDY

BO WTEDY

HISTORYJKI UŻYTKOWNIKA
móc usunąć dowolne zadanie
CHCĘ
BO WTEDY
z bazy zadań

CHCĘ

CHCĘ

móc dodać wydanie

móc edytować wydanie

będę mógł elastycznie
zarządzać użytkownikami

Formularz dodawania nowego konta
ma następujące pola: Imię
[wymagane], Nazwisko [wymagane],
adres e-mail [wymagane], Firma /
Organizacja [niewymagane], Dział
[niewymagane], Nr telefonu
[niewymagane]. Podczas dodawania
nowego użytkownika poprzez
zaznaczenie checkboxa decyduję czy
użytkownik ma być administratorem
oraz czy ma być użytkownikiem
aktywnym.

mogę w pełni zarządzać
użytkownikiem w systemie

W systemie dostępne są funkcje
edytowania, dezaktywacji / aktywacji
oraz resetowania hasła. Pierwszy
administrator stworzony w systemie
nie jest widoczny na liście
użytkowników w panelu
administracyjnym.
KRYTERIA AKCEPTACJI

będę mógł usunąć dowolne
zbędne zadanie

Mogę usunąć dowolne zadanie.

BO WTEDY

Wydanie opisane jest następującymi
polami: Nazwa [wymagane], Data
rozpoczęcia [niewymagane], Data
będę mógł przypisać zadanie
zakończenia [wymagane], Opis
do wykonania w wybranym
[niewymagane]. Jeśli przed
wydaniu
dodaniem wydania przekazałem
zadania do wykonania, to w tabelce
poniżej mogę je od razu przypisać do
tworzonego wydania.

BO WTEDY

będę mógł dokonać zmian w
już utworzonym wydaniu

Mogę edytować dowolne wydanie.
Edycja odbywa się na stronie z takim
samym formularzem jak podczas
dodawania wydania.

28 JAKO

29 JAKO

Lider projektu

Lider projektu

CHCĘ

CHCĘ

móc usunąć wydanie

móc dodać fazę w wydaniu

BO WTEDY

BO WTEDY

30 JAKO

Lider projektu

CHCĘ móc edytować fazę w wydaniu

BO WTEDY

31 JAKO

Lider projektu

CHCĘ

móc usunąć fazę w wydaniu

BO WTEDY

32 JAKO

Lider projektu

CHCĘ

móc dodać środowiska

BO WTEDY

33 JAKO

Lider projektu

CHCĘ

móc edytować środowisko

BO WTEDY

34 JAKO

Lider projektu

CHCĘ

móc usunąć środowisko

BO WTEDY

będę mógł usuwać zbędne
wydanie

Mogę usunąć dowolne wydanie.
Wydanie może być usunięte tylko
wtedy jeśli nie ma przypisanych do
siebie żadnych zadań.

Faza opisana jest przez następujące
pola: Nazwa [wymagane], Wydanie
[wymagane], Data rozpoczęcia
[wymagania], Data zakończenia
będę mógł przypisać zadanie
[wymagane], Opis [niewymagane].
do wykonania w wybranym
Żeby dodać fazę muszę mieć
wydaniu i fazie
najpierw dodane wydanie. Zakres dat
rozpoczęcia i zakończenia fazy jest
dostosowany do ram czasowych
wydania.
Mogę edytować dowolną fazę. Edycja
następuje na takim samym
formularzu jak podczas dodawania
fazy.
Mogę usunąć dowolną fazę. Faza
może być usunięta tylko wtedy jeśli
będę mógł usunąć zbędną fazę
nie ma przypisanych do siebie
żadnych zadań.
będę mógł określić w jakim
Mogę dodać środowiska opisane
środowisku mają zostać
polami: Nazwa [wymagane], Opis
wykonane zadania
[niewymagane].
Mogę edytować dowolne środowisko.
będę mógł dokonać zmian w
Edycja następuję na takim samym
środowisku
formularzu jak podczas dodawania
środowiska.
będę mógł dokonać zmian w
fazie

będę mógł czyścić bazę ze
zbędnych (nieistniejących)
środowisk

Można usunąć dowolne środowisko.
Środowisko może być usunięte tylko
wtedy jeśli nie ma przypisanych do
siebie żadnych zadań.

HISTORYJKI UŻYTKOWNIKA

35 JAKO

Tester / Lider

mieć menu, w którym będę
miał zakładki Projektu takie jak
CHCĘ
wydanie, faza, środowiska,
baza zadań
mieć menu, w którym będę
miał "Bazę zadań" takich jak
"przypadek testowy",
"eksploracja" i "inne"
widzieć wizualizację wydań i
faz w projekcie

36 JAKO

Tester / Lider

CHCĘ

37 JAKO

Tester / Lider

CHCĘ

38 JAKO

Tester / Lider

widzieć wszystkich
CHCĘ użytkowników projektu wraz z
rolami

39 JAKO

Tester / Lider

CHCĘ

w zakładce projekt chcę
widzieć pełen opis projektu

40 JAKO

Tester / Lider

CHCĘ

dla pojedynczego wydania
widzieć status faz w wydaniu

41 JAKO

42 JAKO

Tester / Lider

Tester / Lider

CHCĘ

CHCĘ

móc przejść do zadań prosto z
zakładki wydania

móc przejść do zadań prosto z
zakładki fazy

KRYTERIA AKCEPTACJI
W projekcie widoczne są: wydanie,
faza, środowiska, baza zadań.
Zakładka Fazy pojawia się dopiero
gdy mamy dodane co najmniej 1
wydanie.

BO WTEDY

będę mógł nimi łatwiej
zarządzać

BO WTEDY

będę mógł nimi łatwiej
zarządzać

Baza zadań pokazuje wszystkie
dodane zadania w projekcie.

BO WTEDY

łatwiej zrozumiem gdzie
znajduję się w projekcie

Wizualizacje wydań i faz jest
widoczna na osi czasu.

BO WTEDY

będę wiedział kto uczestniczy
w projekcie

W widoku projektu widzę tabelkę z
użytkownikami, którzy uczestniczą w
projekcie wraz z ich rolami.

BO WTEDY

będę miał informację o
projekcie

BO WTEDY

łatwiej zrozumiem gdzie
znajduję się w projekcie

BO WTEDY

BO WTEDY

W widoku projektu widzę
podstawowe informacje o projekcie
takie jak prefiks, status, opis, czy
data utworzenia
Po przejściu do zakładki wydania
chcę widzieć wizualizację taką jak w
zakładce Projekt. Po przejściu do
widoku wydania widzę wizualizacje
faz w tym wydaniu.

ułatwi mi to nawigację po
stronie

Po przejściu do zakładki wydania
mogę kliknąć na ikonę zębatki i
wybrać z listy rozwijanej "Zadania".
Zostanę przekierowany do zakładki
"Zadania" z przefiltrowaną listą na
wybrane wcześniej wydanie.

ułatwi mi to nawigację po
stronie

Po przejściu do zakładki fazy mogę
kliknąć na ikonę zębatki i wybrać z
listy rozwijanej "Zadania". Zostanę
przekierowany do zakładki "Zadania"
z przefiltrowaną listą na wybraną
wcześniej fazę.

43 JAKO

Tester / Lider

CHCĘ

w widoku wydania lub fazy
widzieć ich pełen opis

BO WTEDY

44 JAKO

Tester / Lider

CHCĘ

w widoku środowiska widzieć
jego pełen opis

BO WTEDY

45 JAKO

Tester / Lider

CHCĘ

móc dodawać komentarze do
dowolnego zadania

BO WTEDY

46 JAKO

Tester / Lider

CHCĘ

móc przypisać pojedyncze
zadania do wykonania

BO WTEDY

47 JAKO

48 JAKO

Tester / Lider

Tester / Lider

CHCĘ

CHCĘ

móc przypisać wiele zadań do
jednej osoby przy pomocy
jednego ekranu

móc definiować priorytety do
zadań

BO WTEDY

BO WTEDY

W wydaniu / fazie zobaczę opis z
będę miał informację o
polami opis, data rozpoczęcia, data
wydaniach / fazach w projekcie
zakończenia, wydanie (dla fazy)
będę miał dodatkowe
informacje o środowisku

Po przejściu do zakładki środowiska
widzę jego opis

Po przejściu do widoku dowolnego
zadania mogę je skomentować.
Każdy komentarz mogę później
będę mógł komentować jakość
edytować i usunąć. Komentarze
i sugerować poprawki,
dodawać można także podczas
przekazywać status
przekazywania zadania do wykonania
oraz podczas zakańczania zadania
powodzeniem lub niepowodzeniem.
zarządzam projektem przez
zadania

Każde zadanie można przypisać do
wykonania

nie będę musiał robić tego
pojedynczo

W bazie zadań obok każdego
zadania dostępne są checkboxy, za
pomocą których wybieram jakie i ile
zadań chcę przekazać do wykonania.
Po wybraniu dowolnej ilości zadań
klikam na przycisk "przekaż wiele do
wykonania" i definiuje pola: Wydanie
[wymagane], Faza [wymagane],
Środowiska [niewymagane], Priorytet
[wymagane], Termin realizacji
[wymagane], Przypisz do
[wymagane], Komentarz
[niewymagane].

przekazuje krytyczność jego
wykonania

Przekazując zadanie do wykonania
mogę określić mu priorytet:
Trywialny, Mało ważny, Ważny,
Krytyczny. Priorytet odzwierciedlony
jest ikoną. Dostępne są tooltip-y z
podpowiedzią.

Przypadek testowy ma następujące
pola: Nazwa [wymagane], Opis
[wymagane], Założenia wstępne
[niewymagane], Rezultat oczekiwany
[wymagane]
Eksplorację z następującymi polami:
Nazwa [wymagane], Karta testu
[niewymagane], Długość trwania
[niewymagane]
Inne ma następuje pola: Nazwa
[wymagane], Opis [niewymagane]

49 JAKO

Tester / Lider

CHCĘ

stworzyć zadanie typu
przypadek testowy

BO WTEDY

mogę zarządzać projektem
bardziej formalnie

50 JAKO

Tester / Lider

CHCĘ

stworzyć zadanie typu
eksploracja

BO WTEDY

mogę zarządzać projektem
eksploracyjnym

51 JAKO

Tester / Lider

CHCĘ

stworzyć zadanie typu inne

BO WTEDY

bo wtedy mogę zarządzać
również innymi typami zadań

52 JAKO

Tester / Lider

CHCĘ

by wszystkie zadania były
wersjonowane

BO WTEDY

będę widział w historii, że
wersja się zmieniła

Mogę stworzyć nową wersję zadania.
Tworzenie nowej wersji przy edycji
zadania jest opcjonalne.

mogę zarządzić zadaniami
wykonywanymi w projekcie

Mogę przypisać pojedyncze zadanie
do siebie lub do innej osoby.
"Przekaż do wykonania" umożliwia
przypisanie zadania do dowolnego
uczestnika przypisanego do projektu
lub wybrać link "przypisz do mnie".

53 JAKO

54 JAKO

55 JAKO

Tester / Lider

Tester / Lider

Tester / Lider

móc wykonać zadanie
CHCĘ samodzielnie albo przekazać je
do wykonania innej osobie

CHCĘ

CHCĘ

BO WTEDY

Dostępne są następujące Raporty:
Statusy zadań dla projektu, Statusy
zadań dla wydań, Statusy zadań dla
mogę zobaczyć jaki jest status faz w wydaniach, Statusy zadań dla
projektu
środowisk, Statusy zadań według
typu, Statusy zadań według
priorytetu, Statusy zadań dla
użytkowników w wydaniach

mieć dostęp do raportów

BO WTEDY

móc eksportować raporty

będę mógł odczytać raporty
BO WTEDY bez konieczności logowania się
do systemu

W zakładce raporty po przejściu do
dowolnego raportu mam dostępny
przycisk "Eksportuj" lub "Eksportuj
wszystko" w zależności od rodzaju
raportu.

HISTORYJKI UŻYTKOWNIKA

KRYTERIA AKCEPTACJI

56 JAKO

Gość

CHCĘ

w zakładce projekt widzieć
pełen opis projektu

BO WTEDY

będę miał informację o
projekcie

Dostępny pełny opis projektu: prefiks,
status, data utworzenia i opis

57 JAKO

Gość

CHCĘ

w zakładce projekt widzieć
wizualizację wydań i faz w
projekcie

BO WTEDY

łatwiej zrozumiem status
projektu

Dostępna jest wizualizacja projektu.

58 JAKO

Gość

w zakładce projekt widzieć
CHCĘ wszystkich użytkowników z nim
związanych wraz z rolami

BO WTEDY

BO WTEDY

będę widział pełne opisy
Wydań / Faz

Dostępne są dla Wydania lub Fazy
opisy, czyli pola: opis, data
rozpoczęcia, data zakończenia,
wydania (dla faz)

będę widział pełny opis
środowisk wraz z liczbą
przypisanych do niego zadań

W widoku środowiska będę widział:
liczbę zadań i opis

59 JAKO

Gość

CHCĘ

mieć podgląd na Wydania /
Fazy

60 JAKO

Gość

CHCĘ

mieć podgląd na Środowiska

BO WTEDY

61 JAKO

Gość

CHCĘ

mieć podgląd na Bazę zadań

BO WTEDY

62 JAKO

Gość

CHCĘ

mieć podgląd na Raporty

Dostępna tabelka z użytkownikami,
będę wiedział kto uczestniczy
którzy uczestniczą w projekcie wraz z
w projekcie
rolami.

BO WTEDY

będę widział listę zadań wraz z Widzę wszystkie zadania utworzone
możliwością ich podejrzenia
dla tego projektu.

będę mógł zobaczyć postęp
prac

Dostępne są następujące Raporty
mogę wygenerować raporty: Statusy
zadań dla projektu, Statusy zadań dla
wydań, Statusy zadań dla faz w
wydaniach, Statusy zadań dla
środowisk, Statusy zadań według
typu, Statusy zadań według
priorytetu, Statusy zadań dla
użytkowników w wydaniach

Wymagania do zaimplementowania
HISTORYJKI UŻYTKOWNIKA

Tester / Lider

CHCĘ

móc dodawać załączniki do
zadań

BO WTEDY

będę mógł redukować pracę
opisową i kopiuj wklej

BO WTEDY

będę mógł wspierać
międzynarodowe środowisko

BO WTEDY

będę mógł raportować defekty
z poziomu aplikacji i śledzić ich
statusy

X1

JAKO

X2

JAKO

X3

JAKO

X4

JAKO

Lider projektu

CHCĘ

móc kopiować fazy i wydania

BO WTEDY

X5

JAKO

Lider projektu

CHCĘ

móc importować zadania

BO WTEDY

X6

JAKO

Lider projektu

CHCĘ

móc eksportować zadania

BO WTEDY

X7

JAKO

Lider projektu

CHCĘ

stworzyć zadanie typu
scenariusz

BO WTEDY

X8

JAKO

Lider projektu

CHCĘ móc dla projektu stworzyć plan

BO WTEDY

X9

JAKO

Lider projektu

CHCĘ

stworzyć zadanie typu defekt

BO WTEDY

X10

JAKO

Lider projektu

CHCĘ

dodać i zarządzać
dokumentacją w projekcie

BO WTEDY

X11

JAKO

Lider projektu

CHCĘ

móc dodawać tagi do
wszystkich typów zadań

BO WTEDY

móc przełączać się między
[dowolny użytkownik] CHCĘ wersjami językowmi: angielska
i polska
mieć możliwość zintegrowania
aplikacji z popularnymi
Administrator
CHCĘ
narzędziami zarządzania
defektami takimi jak Mantis,
Bugzilla, Jira

będę mógł uprościć
zarządzanie projektem
będę mógł szybko zmigorwać
przypadki z innych narzędzi i
plików
będę mógł je odtworzyć w
innych narzędziach
mogę grupować przypadki
testowe w kolejności ich
uruchomienia
opiszę wszystkie działania w
projekcie
przekażę je programiście w
celu usunięcia
osoby pracujące nad
projektem będą znały
wymagania
będę mógł zgrupować zadania
i szybciej nawigować pomiędzy
nimi

KRYTERIUM AKCEPTACJI
Typy załączników - doc, docx, txt,
csv, pdf, xls, xlsx, log, odt, rtf + JPEG
i PNG wyświetlane jako miniatury;
Ograniczenie rozmiaru do 25 MB dla
dokumentów, dla grafiki ograniczenie
do 5MB.

X12

JAKO

Lider projektu

CHCĘ

móc dodawać wersje do
projektu

BO WTEDY

zadania przekazane do
wykonania będą wykonywane
na kolejnych wersjach projektu

