Liite 3.
Saavutettavan somepalvelun kehittäminen ja toteuttaminen, vertailuperusteet

Tarjoajan nimi :

Pyydämme tarjoajia nimeämään projektiin tiimin. 

Vertailuperusteina käytetään tarjottavan tiimin asiantuntijoiden kokemusta ja osaamista, alustavaa projektisuunnitelmaa sekä näkemystä, miksi meidän pitäisi valita teidät kumppaniksi.

Vertailussa kiinnitetään huomiota erityisesti niihin asioihin, jotka ovat oleellisia tulevan somepalvelumme kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Ohjeet:

	Annettavien referenssiprojektien on oltava julkisia tai tilaajan arvioitavissa muilla tavoin.

Referenssiprojekteiksi käyvät projektit, joissa vähintään yksi tarjottavista asiantuntijoista on ollut mukana. Kuvauksesta on tultava selkeästi ilmi, mitä asiantuntija/asiantuntijat ovat tehneet projektissa.
Samaa projektia voi käyttää referenssinä useammassa kohdassa.
	Osassa kohdissa on A- ja B-alakohdat, jotka ovat vaihtoehtoisia, eli jos vastaatte kohtaan A, jättäkää kohta B tyhjäksi ja päinvastoin.
	Referenssiprojektien avulla vertaillaan asiantuntijoiden osaamista, joten referensseiksi käyvät myös sellaiset projektit, jotka asiantuntija on mahdollisesti tehnyt eri työnantajan alaisuudessa kuin tarjoava yritys.

Pisteytys:

	Kokonaisuutta vertailtaessa tarjottavan tiimin kokemuksen ja osaamisen (1. osio) painoarvo on 45 %, projektisuunnitelman (2. osio) painoarvo on 50 % ja avoimen kysymyksen ”Miksi olisitte meille paras kumppani?” (3. osio) painoarvo on 5 %. 
	Tarjottavan tiimin kokemus ja osaaminen (1. osio) kohtien 1.1.-1.6. maksimipistemäärä on 5 pistettä ja kohtien 1.7. ja 1.8. maksimipistemäärä on 3 pistettä. Koko 1. osion maksimipistemäärä on 36.
	Jos/kun referenssejä on mainittu enemmän kuin yksi, niille annetuista pisteistä lasketaan keskiarvo.
	Kohdassa 1.6. vaihtoehdon A maksimipistemäärä on 5 ja vaihtoehdon B maksimipistemäärä on 3.
	Kohdissa 1.7.-1.8. vaihtoehdon A maksimipistemäärä on 3 ja vaihtoehdon B maksimipistemäärä on 2.
	Mitä muuta osaamista tai kokemusta -kysymyksellä voi saada lisäpisteen kohdissa 1.2., 1.3. ja 1.6.A, jos referenssistä/referensseistä ei saa maksimipisteitä. 
	Projektisuunnitelma (2. osio) arvioidaan erikseen kohtia 1-6, maksimipistemäärä on 30.
	“Miksi olisitte meille paras kumppani?” –kysymyksen (3. osio) maksimipistemäärä on 5.
	Kokonaispistemäärä saadaan kaavalla (1. osion pisteet) /36 x 45 + (2. osion pisteet) /30 x 50 + (3. osion pisteet)



1. Tarjottavan tiimin kokemus ja osaaminen 

1.1. Konseptointi, palvelumuotoilu ja käyttöliittymäsuunnittelu

Meitä kiinnostaa referenssiprojektissa/projekteissa:
	Millaisin menetelmin konseptia on mietitty/tarkennettu? 
	Miten tiimin jäsen/jäsenet ovat konkreettisesti olleet mukana tuotteen suunnittelussa (mm. graafinen suunnittelu, käyttöliittymäsuunnittelu)? 
	Millä tavoin loppukäyttäjät ovat olleet mukana suunnittelussa?
	Onko ideoista onnistuttu jalostamaan toimiva lopputuote erityisesti käyttöliittymän näkökulmasta?


Referenssi 1
Asiakas:
Kuvaus:


Referenssi 2
Asiakas:
Kuvaus:


1.2. Front-end-teknologiat (Web ja mobiili)

Meitä kiinnostaa referenssiprojektissa/projekteissa:
	Mitä teknologiaa kyseisessä toteutuksessa on käytetty? 
	Mitä konkreettisia asioita tiimin jäsen/jäsenet ovat toteutuksessa tehneet? 
	Millaisia ominaisuuksia palvelussa on? Onko ominaisuuksia, joissa käyttäjien välillä on vuorovaikutusta? 
	Millä tavoin toteutuksessa hyödynnetään mobiililaitteiden ominaisuuksia (paikannus, sensorit, kamera tms)?
	Onko samaa palvelua toteutettu useammalle alustalle (iOS, Android, eri selaimet)


Referenssi 1
Asiakas:
Kuvaus:


Referenssi 2
Asiakas:
Kuvaus:


Mitä muuta osaamista tiimiltä löytyy teknologioista, erityisesti mobiilialustat huomioiden? Miten tarjottavat asiantuntijat ylläpitävät teknologiaosaamistaan? Miten asiantuntijat kykenevät ottamaan haltuun hankkeessa mahdollisesti tarvittavia uusia teknologioita?

Vastaus:


1.3. Back-end-teknologiat (Web)

Meitä kiinnostaa referenssiprojektissa/projekteissa:
	Millä teknologioilla back-end on toteutettu?
	Mitä konkreettisia asioita tiimin jäsen/jäsenet ovat tehneet palvelinpuolen toteutuksessa?
	Mahdollisia kokemuksia mikropalveluista (microservices)?


Referenssi 1
Asiakas:
Kuvaus:


Referenssi 2
Asiakas:
Kuvaus:


Mitä muuta osaamista tiimiltä löytyy back-end-teknologioista? Miten teknologiaosaamista ylläpidetään? Miten asiantuntijat kykenevät ottamaan haltuun hankkeessa mahdollisesti tarvittavia uusia teknologioita?

Vastaus:


1.4. Ketterät menetelmät

Anna kultakin tarjottavalta asiantuntijalta yksi referenssiprojekti. 

Meitä kiinnostaa referenssiprojektissa/projekteissa:
	Mitä tai millaisia ketterää menetelmää käytettiin? 
	Mikä on ollut tiimin jäsenen/jäsenten rooli projektissa? 
	Miten vuorovaikutus ja yhteistyö tilaajan kanssa onnistui?


Referenssiprojekti 
Asiantuntijan nimi:
Kuvaus:


1.5. Käytettävyys

Meitä kiinnostaa referenssiprojektissa/projekteissa:
	Millä tavoin käytettävyyttä toteutuksessa on huomioitu? 
	Miten toteutuksessa on huomioitu erilaiset käyttäjät ja käyttötavat?
	Millaisin keinoin käytettävyyttä on testattu? 
	Mitä konkreettisia asioita tiimin jäsen/jäsenet ovat toteutuksessa tehneet käytettävyyteen liittyen?


Referenssi 1
Asiakas:
Kuvaus:


Referenssi 2
Asiakas:
Kuvaus:


1.6. Saavutettavuus

A)
Meitä kiinnostaa referenssiprojektissa/projekteissa:
	Mitä käyttäjäryhmiä toteutuksessa on huomioitu? 
	Miten saavutettavuuden toteutumista on testattu? 

Mitä konkreettisia asioita tiimin jäsen/jäsenet ovat tehneet toteutuksessa saavutettavuuden osalta?


Referenssi 1
Asiakas:
Kuvaus:


Referenssi 2
Asiakas:
Kuvaus:


Mitä muuta kokemusta tiimin jäsenillä on saavutettavuudesta?

Vastaus:


B)
Jos tarjottavilta asiantuntijoilta ei löydy osaamista, miten sitä pystytään tarvittaessa hankkimaan? Onko aiheeseen tietotaitoa yrityksen sisällä tai yhteistyöverkostossa? Millä tavoin se on tarvittaessa käytettävissä?

Vastaus:


1.7. Tekoäly

A) 
Meitä kiinnostaa referenssiprojektissa/projekteissa:
	Miten tekoälyä on hyödynnetty toteutuksessa? 
	Mitä konkreettisia asioita tiimin jäsen/jäsenet ovat tehneet toteutuksessa tekoälyn osalta?


Referenssi 1
Asiakas:
Kuvaus:

Referenssi 2
Asiakas:
Kuvaus:

B)
Jos tarjottavilta asiantuntijoilta ei löydy osaamista, miten sitä pystytään tarvittaessa hankkimaan? Onko aiheeseen tietotaitoa yrityksen sisällä tai yhteistyöverkostossa? Millä tavoin se on tarvittaessa käytettävissä?

Vastaus:


1.8. Pelillisyys

A)
Meitä kiinnostaa referenssiprojektissa/projekteissa:
	Mitä pelillisiä ominaisuuksia toteutuksessa on? 
	Miten konkreettisesti tiimin jäsen/jäsenet ovat osallistuneet pelillisyyden toteuttamiseen?


Referenssi 1
Asiakas:
Kuvaus:

Referenssi 2
Asiakas:
Kuvaus:

B)
Jos tarjottavilta asiantuntijoilta ei löydy osaamista, miten sitä pystytään tarvittaessa hankkimaan? Onko aiheeseen tietotaitoa yrityksen sisällä tai yhteistyöverkostossa? Millä tavoin se on tarvittaessa käytettävissä?

Vastaus:



2. Projektisuunnitelmaehdotus 

Kerro näkemyksesi, miten yhteisprojektimme onnistuisi.

Vapaamuotoisesta alustavasta projektisuunnitelmasta tulisi ilmetä:

	Suunnitelma ja kaavio projektin etenemisestä ja aikataulusta.
	Näkemys siitä miten ja millä teknologioilla projekti mahdollisesti toteutetaan.
	Tarjottavat asiantuntijat ja asiantuntijoiden osuus projektin eri vaiheessa, liitteeksi cv:t.

Roolitus, ehdotus yhteisen tiimin (tilaajan ja toimittajan asiantuntijat) työnjaosta ja vastuista projektin eri vaiheissa.
	Työskentelytapojen kuvaus, miten työskennellään tuotantovaiheessa, mitä malleja ja työkaluja hyödynnetään.
	Näkemys miten yhteinen tiimi (tilaajan ja toimittajan asiantuntijat) toimii parhaiten, millaisia yhteisiä fyysisiä ja virtuaalisia tiloja tarvitaan projektin eri vaiheissa. 



3. Miksi olisitte meille paras kumppani? 

Kerro vapaamuotoisesti, miksi olisitte meille paras kumppani, miksi meidän pitäisi valita juuri teidät kumppaniksi? Onko teillä jotain erityisosaamista tai erityisiä vahvuuksia? Tai olemmeko unohtaneet kysyä jotain oleellista? Toivomme teidän kertovan myös kaksi mahdollista suosittelijaa ja heidän yhteystietonsa.

