Como uma

PLATAFORMA universal

transformou o processo de desenvolvimento
de sistemas na Altice Labs

A EMPRESA
A Altice Labs tem como atividade principal assegurar o processo de inovação
da anteriormente designada Portugal Telecom SA e suas empresas participadas,
prestando serviços às mesmas.
Com um volume anual de vendas na ordem dos 118 milhões de Euros, a Altice
Labs tem como principal objetivo desenvolver soluções inovadoras e competitivas
para a rede de acesso (fixa e móvel), rede de transporte, arquiteturas de rede e
serviços e ainda plataformas de próxima geração.
Protagonista de uma extensa série de casos de sucesso nacionais e internacionais
nos domínios das Telecomunicações, Engenharia, Gestão e Operações, a Altice
Labs conta com uma equipa de mais de 650 colaboradores focados na inovação
enquanto principal fator de diferenciação.

O DESAFIO
Decorrente de uma revisão do seu Processo de
Desenvolvimento de Sistemas (PDS), a Altice Labs
definiu um modelo de colaboração corporativo que
visava proporcionar uma visão global sobre o PDS e
gerir os seus processos.

Assegurar as imposições do Sistema de Qualidade e
o alinhamento com o modelo CMMI fazia parte dos
requisitos.
Apesar dos principais centros de desenvolvimento
localizados em Portugal e no Brasil, era necessário
acautelar novas localizações, para servir com
flexibilidade e conforto toda a rede a partir de
qualquer ponto do globo.

O desafio da Xpand IT foi constituir uma
plataforma universal, através da normalização
dos indicadores de eficácia e melhoria dos
processos de desenvolvimento.
As melhorias exigiam plataformas de suporte robustas
e a substituição das soluções pontuais existentes por
uma plataforma única e transversal.

A adoção de um conjunto de procedimentos
globais, integrados no seu contexto empresarial,
era fundamental para o aumento da produtividade
da organização.

A MISSÃO DA XPAND IT
Suportar e potenciar o revisto processo
de desenvolvimento de sistemas, de forma
transversal

Implementar
uma Solução de
Suporte ao Ciclo de

Cobrir a dispersão geográfica da Altice Labs
com alta disponibilidade

Desenvolvimento

Garantir cobertura de forma integrada
das áreas de documentação técnica de suporte
ao desenvolvimento de sistemas, gestão de
requisitos (interna e externamente), integração
com o trabalho da equipa de testes e manutenção
de um repositório central de código.

A SOLUÇÃO
Para dotar a Altice Labs de um suporte ininterrupto ao ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas, o processo
contemplou a instalação e configuração de:

Sistema de documentação
colaborativo

Plataforma de gestão de projetos
integrada com o sistema de gestão
de testes da Altice Labs

Solução de
Test Management

Solução de single sign-on
para todas as aplicações

Solução de análise, pesquisa
e tracking de repositório de
código

TECNOLOGIAS
Confluence
Poderosa plataforma colaborativa que possibilita
a criação, partilha de páginas e documentos entre
equipas.

Atlassian

Jira

Conta com +112.000 empresas
a utilizar as suas ferramentas
de otimização de processos e
melhoria da qualidade dos
seus produtos.

Plataforma de gestão de projetos, extensível e
personalizável para qualquer contexto ou processo
de negócio.

Xray
Solução de Test Management que suporta testes
manuais e automáticos, permitindo controlar a
qualidade do software nas diferentes fases do
seu ciclo de vida.

Fisheye
Possui a capacidade única de “olhar” para os
repositórios de código e ajudar as equipas a
monitorizar todo o processo.

Crowd
Solução de single sign-on e OpenID que
simplifica a gestão de utilizadores por parte
dos administradores de sistemas.

BENEFÍCIOS

Instauração de uma cultura
colaborativa na organização

Melhoria da comunicação
interequipas

Acesso a uma solução de
elevada disponibilidade

Normalização do processo de
desenvolvimento de sistemas

Criação de repositório central
de conhecimento normalizado,
acessível a toda a organização

Criação de métricas de controlo
e execução de projetos com
possibilidade de comparação

A Xpand IT ajudou a Altice Labs a cimentar as suas melhores práticas de desenvolvimento
de soluções, sustentando-as com as ferramentas apropriadas, enriquecendo-as com a sua
experiência nesta área e disponibilizando-as com enorme flexibilidade.
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