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De jaarlijkse workshop
blog.navigraph.com/post/664390509269254144/workshop071021

Een keer per jaar, meestal direct na de zomervakantie, komt het Navigraph Team bij

elkaar voor twee dagen workshop. Op dit evenement bespreken en stemmen we doelen en

strategieën voor het komende jaar af, maar het is vooral een sociaal evenement waar het

alsmaar groeiende team samen rondhangt, eet, drinkt en plezier maakt. Het was een

geweldig gevoel om het Navigraph Team eindelijk weer persoonlijk te ontmoeten na bijna

anderhalf jaar isolatie. Samen een biertje drinken in een zwembad op het dak deed ook

geen pijn.

 

Waar hebben we het over gehad? Wat zijn de plannen voor het jaar? Nou, lees verder en

we zullen enkele dingen delen waar we over gesproken hebben.

Een groeiend team

Om negen uur 's ochtends ontmoetten Magnus, Stephen, Ted, Markus, Malte, Kristian,

Gustav, Rickard, Kalle, Mats, Andy en Malin elkaar in een vergaderruimte in een kelder

van een hotel in het centrum van Stockholm. De muren waren dik en er waren geen

ramen. Perfect! Vrij van afleiding en ook een veilige plek om bedrijfsgeheimen te

onthullen. Marcus, Vasily, Vishal, Richard, Ian, Derek deden op afstand mee vanuit

Corsica, India, Oostenrijk, Australië en Canada. In het afgelopen jaar is Navigraph nog

internationaler geworden, heeft het zijn organisatie over alle tijdzones verspreid en is het

"een bedrijf geworden waarop de zon nooit ondergaat", zoals Vasily het ooit zo

welsprekend uitdrukte. Het team is sinds de laatste workshop met vijf mensen gegroeid

en bestaat momenteel uit 18 leden. Op het moment van schrijven van deze blogpost zijn er
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onlangs nog vier bij het team gekomen. We zullen ze wat later voorstellen. Ja, Navigraph

groeit in een snel tempo en dit is nodig om alle geweldige projecten die voor ons liggen

aan te kunnen.

Na enkele openingsopmerkingen van Magnus die benadrukten hoe geweldig het is om het

team weer persoonlijk te zien, begonnen we de workshop met het herzien van de

strategieën voor de komende 12 maanden. Om voor de hand liggende redenen zijn we niet

in staat om de strategieën in detail te delen, maar in algemene termen zal Navigraph zijn

voortdurende groei baseren op de verdere ontwikkeling van zijn producten en door

ondersteuning van de ontwikkelaarsgemeenschap. Wat betekent dat? Laten we proberen

deze strategieën een beetje context te geven.

Focus op productgeleide groei

De reden waarom liefhebbers van vluchtsimulatoren dol zijn op onze producten en zich

blijven abonneren op Navigraph, is omdat we veel moeite hebben gestoken in het

ontwikkelen van geweldige software. In de toekomst zal dit de belangrijkste focus blijven

voor Navigraph. De sleutel tot succes is het ontwikkelen van software en functies waar de

vluchtsimulatiegemeenschap om vraagt. Over het algemeen zijn er hier geen verrassingen

- dit is waar we altijd in hebben geloofd en altijd hebben gedaan! Dit jaar betekent het

echter meer concreet dat de volgende versie van Navigraph Charts wordt gepubliceerd!

Degenen onder jullie die al een tijdje bij ons zijn, weten dat de eerste belofte van een

Navigraph Charts-product met VFR-ondersteuning al na de workshop in 2019 werd

gedaan. In feite hebben we VFR-kaarten al sinds 2016 overwogen. van Microsoft Flight

Simulator in augustus 2020 maakte het noodzakelijk om onze prioriteiten te herschikken.

We hadden middelen nodig om het Navigraph Navdata Center te ontwikkelen, dat de

navigatiedatabase in de nieuwe simulator kan updaten. We hadden ook middelen nodig

om een   API te ontwikkelen zodat Navigraph Charts in MSFS zouden worden

weergegeven. Nu deze producten echter zijn voltooid en geïntegreerd in de gemeenschap,

kunnen we weer verder met ons werk aan de nieuwe versie van Navigraph Charts.

"Vijf jaar!" zegt u, en schudt waarschijnlijk ontzet uw hoofd terwijl u dit leest. Geen

zorgen. We beginnen niet vanaf nul. We hebben verschillende proof-of-concepts en

geavanceerde studies die in het eindproduct zullen worden verwerkt. We hebben ook

nieuwe leden voor het team geworven die aanzienlijk bijdragen aan de expertise en

ontwikkelingssnelheid. Bovendien hebben we ook veel gebruikersinterviews gehouden en

een enquête gehouden waarin respondenten werd gevraagd om het belang van

verschillende functies te beoordelen. We waren in staat om bepaalde functieverzoeken te

koppelen aan piloten met een bepaalde luchtvaartexpertise en piloten van bepaalde

geografische locaties. Inzichten als deze hebben ons goede informatie gegeven over waar

we ons op moeten concentreren. We zijn er vrij zeker van dat de nieuwe versie het

wachten waard zal zijn geweest. 

Hier is een foto van Markus en Malte die enkele resultaten van het VFR-

kaartenonderzoek visualiseren. We gebruiken parallelle coördinaten om variaties in de

antwoorden op veel variabelen van de gegevens te zien. 
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Het ontwikkelteam ging verder met het tonen van een aantal proof-of-concepts voor de

volgende versie van Navigraph Charts. Helaas kunnen we nog geen van deze demo's laten

zien, maar het is eerlijk om te zeggen dat we allemaal in onze stoel zaten te springen. Dit

wordt geweldig! 

Wil je het team komen versterken? Wist je dat we vacatures open hebben staan   voor

Fullstack Developer en Frontend Developer?

Ondersteuning voor ontwikkelaars

Een ander gebied waarop we ons het komende jaar strategisch zullen richten, is het

ondersteunen van de ontwikkelaarsgemeenschap. Zoals u weet, breiden we openbare

API's al uit, zodat ontwikkelaars Navigraph Charts kunnen opnemen in aanvullende

vliegtuigen en navdata kunnen downloaden in verschillende aanvullende software. We

hebben enige tijd besteed aan het documenteren van deze API's en hebben enkele

codevoorbeelden gemaakt. We hebben een website voor ontwikkelaars die binnenkort

wordt gepubliceerd en deze zal veel zelfbedieningsfuncties bevatten waar ontwikkelaars

met minimale inspanning aan de slag kunnen gaan met de API's. Navigraph is er altijd

trots op geweest te reageren op verzoeken van de gemeenschap. Ontwikkelaarsrelaties

zijn erg belangrijk voor ons. We hebben zelfs een speciale e-mail voor ontwikkelaars

dev@navigraph.comwaar u met uw vragen en ideeën terecht kunt. Dit jaar zullen we ook

een speciale sectie voor ontwikkelaars openen in ons forum op forums.navigraph.com en

ook meer aanwezig zijn op Discord.

Marketing

Navigraph is voornamelijk een team van ingenieurs, ontwerpers en piloten. Eerlijk gezegd

waren we nooit zo goed in marketing. Dat moet veranderen! We zijn heel erg blij met het

vertrouwen dat de gemeenschap ons heeft gegeven, en we vertrouwen er sterk op dat je

https://href.li/?https://navigraph.com/redirect.ashx?url=https%3A%2F%2Fcareers.navigraph.com%2F?utm_source=blog&utm_medium=social&utm_content=career_page_1&utm_campaign=workshop_071021
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ons aanbeveelt bij je vrienden. Als we vluchtsimulatie in een groter perspectief

beschouwen, hebben we ook het gevoel dat we een rol spelen in de verantwoordelijkheid

om meer mensen te werven voor de vliegsimulatiehobby. Door meer mensen naar onze

hobby te trekken, zullen we mogelijkheden creëren om grotere en betere producten en

diensten te bouwen waar we allemaal baat bij hebben. 

Het is essentieel, maar helaas niet voldoende, om geweldige producten en diensten te

bouwen. We moeten onszelf ook promoten. Daarom hebben we dit jaar enkele

strategische initiatieven voorbereid, ook voor marketing. Als Navigraph-abonnee zult u

merken dat onze nieuwsbrieven stilaan inhoudelijker worden en dat onze aanwezigheid

op social media weer meer opvalt. Je hebt veel geweldige sociale media-inhoud om naar

uit te kijken. Zorg ervoor dat je het niet mist. Abonneer u nu al op onze Youtube,

Facebook en Instagram kanalen. We zitten nu trouwens ook op TikTok.

Het coördineren van de inspanningen om de communicatie met onze huidige en

potentiële abonnees te verbeteren, zijn Andy en Malin. In het komende jaar zal het

marketingteam echter aanzienlijk groeien. In feite hebben we een positie als

groeimanager open voor kandidaten in Stockholm, Zweden?

Creatief worden

In de aanloop naar een broodnodige lunchpauze zeiden we goedenacht tegen onze

collega's in onze oostelijke tijdzones, en onze vrienden in de westelijke tijdzones konden

eindelijk ook naar bed gaan. Na een lekkere maaltijd en koffie bijvullen begonnen we aan

het tweede deel van de agenda: creatieve oefeningen. Met behulp van gekleurde post-it's

hebben we gebrainstormd over hoe we Navigraph konden ontwikkelen. Groen behoort tot

de mogelijkheden. Geel is een observatie. Oranje is een obstakel. Roze is een gevaar.

https://href.li/?https://navigraph.com/redirect.ashx?url=https%3A%2F%2Fcareers.navigraph.com%2F?utm_source=blog&utm_medium=social&utm_content=career_page_2&utm_campaign=workshop_071021
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Gedurende een paar minuten bracht elk teamlid een paar post-it's voort die later met de

klok mee werden verspreid. Het teamlid links gebruikte de aantekeningen van de buren

als inspiratie en begon op de ideeën voort te bouwen.

Na een paar rondes hadden we lange slangen van kleurrijke post-it's ontwikkeld met

ideeën en kronkelende ideeën die zowel de productontwikkeling als de processen bij

Navigraph stimuleren. Er is iets vreemds bevredigends aan de tactiele sensatie van

bewegende plaknotities.
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In deze creatieve sessies kregen we meteen wat ideeën om onze website te verbeteren

zodat het makkelijker zou worden om ons via Google te vinden. Er kwamen ook enkele

ideeën voor IAC op onze AWS-infrastructuur naar voren. Ergens in de notities vonden we

ook ideeën over het onderhouden van de sessie voor Charts-gebruikers in MSFS. Al met al

was het een geweldige oefening!

Ongestructureerde discussies

Na al dit harde werk was het tijd om ons te concentreren op een ander belangrijk

onderdeel van de workshop - namelijk de sociale agenda. In minder dan 30 minuten

hadden we allemaal onze zwemkleding aangetrokken en zaten we in het zwembad op het

dak met een koud biertje. De afgelopen 18 maanden was er veel in te halen. We stellen het

allemaal op prijs om op deze manier met elkaar om te gaan, want als we ons niet aan een

vaste agenda houden, zijn het de onmiddellijke gedachten en de problemen die als het

ware naar de oppervlakte borrelen, om zo te zeggen. Workshops hoeven niet altijd een

structuur te volgen. Soms zijn ongestructureerde discussies het beste.

De avond werd afgesloten met een lekker diner op een aangrenzend dakterras in het

centrum van Stockholm. Er was een gevoel van anticipatie en opwinding voor het

komende jaar. We proosten alsof we onze hoog gestelde doelen al hadden bereikt. We

voelden ons winnaars, want met een team als dit, hoe kunnen we dat niet zijn? Nu vraag

je je waarschijnlijk af wat voor soort rock-'n-roll-levensstijl de jongens en meisjes van

Navigraph leiden? Nou, velen van ons zijn ouders en de gedachte aan een volledige

nachtrust in een vers opgemaakt hotelbed was net zo verleidelijk als het sluiten van de

bar. Daarom gingen velen van ons die avond vroeg naar bed - velen, maar niet allemaal... 
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Focus en uitvoering

De volgende ochtend stonden we allemaal om 9 uur bij de koffieautomaat. Het was tijd

om onze strategieën te gaan implementeren. Het team splitste zich in drie groepen en

begon aan de doelen te werken. Onze focus is om de beste software te bouwen om onze

gebruikers en de gemeenschap de best mogelijke vluchtsimulatie-ervaring te bieden. Volg

dit jaar en zie hoe we onze doelen bereiken in de herfst, winter en lente. 

Als u dat nog niet heeft gedaan, kunt u overwegen een Navigraph-account aan te maken,

zodat u onze nieuwsbrief over onze ontwikkelingen ontvangt. Als je onze software wilt

proberen, ga je gang en download het. Navigraph Charts heeft een demo-modus die u

misschien wilt proberen. Als u ons harde werk wilt steunen, bent u van harte welkom om

lid te worden van onze gelukkige groep klanten door u te abonneren op een van onze

producten.

Alles voor nu…

Het Navigraph-team

 

 


