 3.7תיקוף הדרישות
 3.7.7מטרה
המטרה של תיקוף הדרישות הינה להבטיח שדרישות העל והאפיון המפורט שלהם מיושרים
עם הדרישות העסקיות ותומכים בהשגת הערך עבור בעלי העניין

 3.7.7תיאור
תיקוף דרישות הוא תהליך מתמשך להבטיח שבעלי העניין,הפתרון המוצע ודרישות המעבר
מתאימים לדרישות העסקיות וכן שהאפיון המפורט מספק את דרישות העל.
הבנת המצב העתידי הרצוי עבור בעלי העניין לאחר שהצרכים שלהם נענו ,הם בעלי ערך
בעת תיקופם על ידי ה. BA
המטרה הכוללת של יישום הדרישות היא להשיג את המצב העתידי הרצוי של בעלי העניין.
במקרים רבים ,לבעלי העניין צרכים וציפיות שונים ומנוגדים העשויים להיחשף בתהליך
התיקוף.

7.3.3תשומות
דרישות על ,אפיון מפורט של התהליכים
ניתן להתחיל בפעילויות תיקוף גם לפני שהסתיים האפיון המפורט
עם זאת ,לא ניתן להשלים פעילויות תיקוף לפני שהדרישות מאומתות לחלוטין.

7.3.4אלמנטים
.1זיהוי הנחות
אם ארגון משיק מוצר או שירות חסר תקדים ,יכול להיות שיהיה
הכרחי להניח הנחות לגבי תגובת לקוח או בעל עניין ,מכיוון שאין חוויות קודמות דומות עליהן
ניתן לסמוך .במקרים אחרים ,קשה או בלתי אפשרי להוכיח כי בעיה מסוימת נובעת מסיבה
שורשית מזוהה .יתכן ובעלי העניין הניחו כי תועלות מסוימות מיישום דרישות .יש צורך
להגדיר ולתעד הנחות אלו כך שניתן יהיה לנהל סיכונים הקשורים אליהם.
.2הגדרת קריטריוני הערכה מדידים
בעוד שהיתרונות הצפויים מוגדרים כחלק מהמצב העתידי,
יתכן כי לא נכללו קריטריוני מדידה ספציפיים ותהליך הערכה מותאם.
 BAמגדירים את קריטריוני ההערכה שישמשו כדי להעריך את מידת ההצלחה של
השינוי לאחר יישום הפיתרון.
ניתן לקבוע קריטיוני יעד על בסיס המצב הנוכחי .ניתן לפתח ערכי יעד
כדי לשקף את השגת היעדים העסקיים או מדדי הצלחה אחרים

.3הערכת הלימה עם היקף הפתרון
דרישה יכולה להועיל לבעלי העניין ועדיין לא להיות חלק רצוי
של הפיתרון .דרישה שאינה מספקת תועלת לבעלי עניין היא
מועמד חזק לביטול .כאשר הדרישות אינן מתיישרות ,יש להעריך מחדש את המצב העתידי
ולשנות את היקף הפתרונות ,או להסיר את הדרישה מהיקף הפיתרון.
אם לא ניתן לתקף אפיון מפורט לתמיכה בדרישה ,יתכן שיש
דרישה חסרה או לא מובנת ,או שהאפיון המפורט חייב להשתנות.

7.3.5הנחיות וכלים
יעדים עסקיים :להבטיח שהדרישות מספקות את התועלות העסקיות הרצויות
תיאור המצב העתידי :מסייע להבטיח שאכן הדרישות הנכללות בהיקף הפתרון אכן עוזרות
להשיג את המצב העתידי הרצוי
ערך פוטנציאלי :משמש כמדד על פיו ניתן להעריך את הערך של הדרישות השונות
היקף הפיתרון :מבטיח שאכן הדרישות המספקות תועלת נמצאות בתיחום של הפתרון

 7.3.6טכניקות
 קריטריונים לקבלה והערכה
משמשת להגדרת האיכות והמדדים שיש לעמוד בהם כדי לקבל אישור של בעלי העניין
 ניתוח מסמכים
משמשת לזיהוי צרכים עסקיים מתועדים על מנת לתקף את הדרישות
 ניתוח עסקי
משמשת להגדרת התועלות הפיננסיות שקשורות לדרישות


ניהול סוגיות בעלי עניין
משמשת לאבטחת המעקב אחר ניהול ופתרון הבעיות הפתוחות שזוהו בתהליך התיקוף

 מדדים ומחווני ביצוע מרכזיים
משמשת לבחירת מדדי ביצוע מתאימים לפתרון


סקרים
משמשת לאישור של בעלי העניין שאכן הצרכים שלהם נענו



ניתוח וניהול סיכונים
משמשת לזיהוי תרחישים שונים שעלולים לפגוע בתועלות של הדרישות
.

