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The Microsoft Scaling Framework



 

http://www.microsoft.com/education/demos/scale/  

 

DDiimmeennssiioonnss  

ooff   

SSccaallee   
DDeepptthh   SSuussttaaiinnaabbiilliittyy   SSpprreeaadd   SShhiifftt   EEvvoolluuttiioonn   

  

GGeettttiinngg  ttoo  ssccaallee  rreeqquuiirreess  ddeevveellooppiinngg  

aann  iinnnnoovvaattiioonn  tthhaatt  pprroodduucceess  ddeeeepp,,  

ttrraannssffoorrmmaattiivvee,,  aanndd  ccoonnsseeqquueennttiiaall  

cchhaannggeess  iinn  iinnssttrruuccttiioonnaall  pprraaccttiiccee,,  

wwhhiicchh  iinn  ttuurrnn  lleeaaddss  ttoo  iimmpprroovveedd  

eedduuccaattiioonn  oouuttccoommeess  ffoorr  ssttuuddeennttss..   
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DDiimmeennssiioonnss  

ooff   

SSccaallee   
DDeepptthh   SSuussttaaiinnaabbiilliittyy   SSpprreeaadd   SShhiifftt   EEvvoolluuttiioonn   

  

SSuussttaaiinniinngg  ssccaalleedd  ggrroowwtthh  mmeeaannss  

mmaaiinnttaaiinniinngg  tthheessee  cchhaannggeess  iinn  pprraaccttiiccee  

oovveerr  ssuubbssttaannttiiaall  ppeerriiooddss  ooff  ttiimmee..    

MMaakkiinngg  iinnnnoovvaattiioonnss  dduurraabbllee  rreeqquuiirreess  

rroobbuusstt  ddeessiiggnn  ttoo  eennaabbllee  aaddaappttiinngg  ttoo  

nneeggaattiivvee  sshhiiffttss  iinn  ccoonntteexxtt..   
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DDiimmeennssiioonnss  

ooff   

SSccaallee   
DDeepptthh   SSuussttaaiinnaabbiilliittyy   SSpprreeaadd   SShhiifftt   EEvvoolluuttiioonn   

  

SSccaalliinngg  uupp  iiss  aacchhiieevveedd  bbyy  ddiiffffuussiioonn  ooff  

tthhee  iinnnnoovvaattiioonn  ttoo  llaarrggee  nnuummbbeerrss  ooff  

uusseerrss..    WWiiddeesspprreeaadd  aaddooppttiioonn  rreeqquuiirreess  

mmooddiiffiiccaattiioonnss  ttoo  rreettaaiinn  eeffffeeccttiivveenneessss  

wwhhiillee  rreedduucciinngg  tthhee  rreessoouurrcceess  aanndd  

eexxppeerrttiissee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  ssuucccceessssffuull  

iimmpplleemmeennttaattiioonn..   
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DDiimmeennssiioonnss  

ooff   

SSccaallee   
DDeepptthh   SSuussttaaiinnaabbiilliittyy   SSpprreeaadd   SShhiifftt   EEvvoolluuttiioonn   

  

OOwwnneerrsshhiipp  ooff  tthhee  iinnnnoovvaattiioonn  iiss  

aassssuummeedd  bbyy  uusseerrss,,  wwhhoo  ddeeeeppeenn  aanndd  

ssuussttaaiinn  tthhee  iinnnnoovvaattiioonn  vviiaa  aaddooppttiioonn..     

TThhiiss  pprroocceessss  rreeqquuiirreess  mmoovviinngg  bbeeyyoonndd  

““bbrraanndd””  ttoo  ssuuppppoorrtt  uusseerrss  aass  ccoo--

ddeessiiggnneerrss  aanndd  ccoo--eevvaalluuaattoorrss..   
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DDiimmeennssiioonnss  

ooff   

SSccaallee   
DDeepptthh   SSuussttaaiinnaabbiilliittyy   SSpprreeaadd   SShhiifftt   EEvvoolluuttiioonn   

  

TThhee  iinnnnoovvaattiioonn  aass  rreevviisseedd  bbyy  iittss  

aaddaapptteerrss  iiss  iinnfflluueennttiiaall  iinn  rreesshhaappiinngg  tthhee  

tthhiinnkkiinngg  ooff  iittss  ddeessiiggnneerrss..     

TThhiiss  pprroocceessss  rreeqquuiirreess  lleeaarrnniinngg  ffrroomm  

uusseerrss’’  aaddaappttaattiioonnss  aabboouutt  hhooww  ttoo  

rreetthhiinnkk  tthhee  iinnnnoovvaattiioonn’’ss  mmooddee..   
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DDiimmeennssiioonnss  

ooff   

SSccaallee   
DDeepptthh   SSuussttaaiinnaabbiilliittyy   SSpprreeaadd   SShhiifftt   EEvvoolluuttiioonn   

PPoowweerr  ooff  

DDiimmeennssiioonn   

EEvvaalluuaattiioonn  aanndd  RReesseeaarrcchh 

SSttuuddyyiinngg  aann  iinnnnoovvaattiioonn  pprroovviiddeess  wwaayyss  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  eennhhaannccee  tthhee  ccaauusseess  

ooff  iittss  eeffffeeccttiivveenneessss..    IIff  wwee  ddoonn‟‟tt  kknnooww  wwhhyy  iitt  wwoorrkkss,,  wwee  ccaann‟‟tt  ssttrreennggtthheenn  oorr  

aaddaapptt  iitt..   

TTrraappss  ttoo   

AAvvooiidd   

TTrraapp  ooff  PPeerrffeeccttiioonn 

DDeevveellooppeerrss  sshhoouulldd  nnoott  sseeeekk  aann  uunnaattttaaiinnaabbllee  ggooaall  ooff  ““ppeerrffeeccttiioonn””  aatt  tthhee  ccoosstt  ooff  

ddeefflleeccttiinngg  rreessoouurrcceess  ffrroomm  ootthheerr  ddiimmeennssiioonnss  ooff  ssccaallee..   

NNeexxtt  SStteeppss 

SSttuuddyyiinngg  WWhhaatt  MMaakkeess  iitt  SSuucccceessssffuull 
WWhhaatt  aarree  tthhee  ssoouurrcceess  ooff  tthhee  iinnnnoovvaattiioonn  „„ss  eeffffeeccttiivveenneessss??    OOnn  wwhhaatt  ccoonnddiittiioonnss  

ddooeess  iitt  ddeeppeenndd??  HHooww  iiss  iitt  rreellaatteedd  ttoo  ootthheerr  ffaaccttoorrss  oorr  ccoonnddiittiioonnss??  

AApppplliiccaattiioonn   
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Dimensions 
of  

Scale  
DDeepptthh   SSuussttaaiinnaabbiilliittyy   SSpprreeaadd   SShhiifftt   EEvvoolluuttiioonn   

PPoowweerr  ooff  

DDiimmeennssiioonn   

RRoobbuusstt  DDeessiiggnn 

RRoobbuusstt  ddeessiiggnn  iinnvvoollvveess  iinntteerrvveennttiioonnss  tthhaatt  aarree  ““rruuggggeeddiizzeedd””  ttoo  rreettaaiinn  eeffffiiccaaccyy  

iinn  rreellaattiivveellyy  bbaarrrreedd  ccoonntteexxttss  wwhheerree  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  ssuucccceessss  aarree  aabbsseenntt  oorr  

lliimmiitteedd   

  TTrraappss  ttoo   

AAvvooiidd   

TTrraapp  ooff  MMuuttaattiioonn 

DDeevveellooppeerrss  sshhoouulldd  eennssuurree  tthhaatt  wwaayyss  tthheeyy  mmooddiiffyy  tthhee  iinnnnoovvaattiioonn  ttoo  aaddaapptt  ttoo  

vvaarriioouuss  iinnhhoossppiittaabbllee  ccoonntteexxttss  ddoo  nnoott  uunnddeerrccuutt  iittss  ccoorree  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  

ssuucccceessss..   

NNeexxtt  SStteeppss 

CCoonntteexxttss 

HHooww  ccaann  tthhee  iinnnnoovvaattiioonn  bbee  mmooddiiffiieedd  ssoo  iitt  ffuunnccttiioonnss  iinn  vvaarriioouuss  ccoonnddiittiioonnss?? 

HHooww  ddoo  wwee  ssuuppppoorrtt  ““rroobbuusstt--ddeessiiggnn””    tthhaatt  eevvoollvveess  tthhee  iinnnnoovvaattiioonn  ttoowwaarrddss    

ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  ssuucccceessss  tthhaatt  eennaabbllee  ffuullll  eeffffeeccttiivveenneessss??   

AApppplliiccaattiioonn   
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Dimensions 
of  

Scale  
DDeepptthh   SSuussttaaiinnaabbiilliittyy   SSpprreeaadd   SShhiifftt   EEvvoolluuttiioonn   

PPoowweerr  ooff  

DDiimmeennssiioonn   

RReedduucciinngg  RReessoouurrcceess  aanndd  EExxppeerrttiissee 

DDeelliibbeerraatteellyy  pprroodduucciinngg  aa  lleessss  ppoowweerrffuull  vveerrssiioonn  ooff  tthhee  iinnnnoovvaattiioonn  ccaann  sseeeemm  

ccoouunntteerr--pprroodduuccttiivvee  ttoo  ddeevveellooppeerrss  wwhhoo  hhaavvee  wwoorrkkeedd  hhaarrdd  ttoo  mmaaxxiimmiizzee  iittss  

ppoowweerr  ((ddeepptthh)),,  yyeett  oofftteenn  ppootteennttiiaall  iimmpplleemmeenntteerrss  nneeeedd  ttoo  ““ssttaarrtt  ssmmaallll””    iinn  tteerrmmss  

ooff  tthhee  rreessoouurrcceess  aanndd  eexxppeerrttiissee  tthheeyy  ccaann  iinniittiiaallllyy  pprroovviiddee..   

TTrraappss  ttoo   

AAvvooiidd   

TTrraapp  ooff  OOppttiimmaalliittyy 

DDeevveellooppeerrss  sshhoouulldd  rreeaalliizzee  aa  ssoommeewwhhaatt  lleessss  ppoowweerrffuull  iinnnnoovvaattiioonn  tthhaatt  rreeaacchheess  

mmuucchh  ggrreeaatteerr  nnuummbbeerrss  ooff  uusseess  iiss  aa  sstteepp  ffoorrwwaarrdd..   

NNeexxtt  SStteeppss 

CCrreeaattiinngg  ““LLiigghhtt””  VVeerrssiioonnss 

HHooww  mmuucchh  ppoowweerr  iiss  rreettaaiinneedd  iinn  aa  ““lliigghhtt””  vveerrssiioonn  ooff  tthhee  iinnnnoovvaattiioonn  tthhaatt  

rreeqquuiirreess  ffeewweerr  rreessoouurrcceess  oorr  lleessss  eexxppeerrttiissee  ooff  iittss  uusseerrss??  

HHooww  ccaann  eeaarrllyy  wwiinnss  ooccccuurr  wwiitthh  aa  ““lliigghhtt””  vveerrssiioonn  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  ssuucccceessss??   

AApppplliiccaattiioonn   
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Dimensions 
of  

Scale  
Depth  Sustainability  Spread  Shift  Evolution  

PPoowweerr  ooff  

DDiimmeennssiioonn   

MMoovviinngg  BBeeyyoonndd  ““BBRRAANNDD””  ttoo  CCoo--OOwwnneerrsshhiipp 

UUsseerrss  ggaaiinn  aa  rriicchh  sseennssee  ooff  tthhee  iinnnnoovvaattiioonn‟‟ss  eeffffeeccttiivveenneessss  iinn  tthheeiirr  ccoonntteexxttss  tthhaatt  

ccaann  ggrreeaattllyy  aaiidd  rreevviissiioonn  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  iinnnnoovvaattiioonn..    AAllssoo  

iimmpplleemmeenntteerrss  wwhhoo  aassssuummee  oowwnneerrsshhiipp  aarree  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  ssuussttaaiinn  iittss  uussee  oovveerr  

ttiimmee   

  TTrraappss  ttoo   

AAvvooiidd   

TTrraapp  ooff  OOrriiggiinnaattiioonn 

DDeevveellooppeerrss  sshhoouulldd  nnoott  aatttteemmpptt  ttoo  ccoonnttrrooll  tthhee  oorriiggiinnaall  iinnnnoovvaattiioonn  iinn  wwaayyss  tthhaatt  

ddeetteerr  aaddaappttaattiioonn  aanndd  ffuurrtthheerr  iinnnnoovvaattiioonn  bbyy  uusseerrss..   

NNeexxtt  SStteeppss 

FFoosstteerriinngg  CCoo--DDeessiiggnneerrss 

HHooww  ccaann  uusseerrss  aaccrroossss  mmuullttiippllee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ssiitteess  ffoorrmm  aa  ““ccoommmmuunniittyy  ooff  

pprraaccttiiccee””  tthhaatt  hheellppss  aannsswweerr  qquueessttiioonnss  aabboouutt  ssccaallee??   

AApppplliiccaattiioonn   
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Dimensions 
of  

Scale  
Depth  Sustainability  Spread  Shift  Evolution  

PPoowweerr  ooff  

DDiimmeennssiioonn   

RReetthhiinnkkiinngg  tthhee  MMooddeell 
DDeevveellooppeerrss  ccrreeaattiivviittyy  mmaayy  ggrraadduuaallllyy  wwaannee  ffrroomm  wwoorrkkiinngg  ssoo  cclloosseellyy  wwiitthh  aann  

iinnnnoovvaattiioonn  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  hhaavvee  iinnvveesstteedd  ssuubbssttaannttiiaall  ttiimmee  aanndd  eeffffoorrtt..    LLeettttiinngg  ggoo  

ffoorr  aa  wwhhiillee  iiss  aa  mmeetthhoodd  ffoorr  rreeaaccttiivvaattiinngg  ccrreeaattiivvee  iinnssiigghhttss  aabboouutt  iimmpprroovveemmeenntt  ..   

  TTrraappss  ttoo   

AAvvooiidd   

TTrraapp  ooff  UUnnlleeaarrnniinngg 

DDeevveellooppeerrss''  uunnwwiilllliinnggnneessss  ttoo  ttaakkee  aa  ““ffrreesshh  llooookk””  ccaann  pprreevveenntt  ggeennuuiinnee  

eevvoolluuttiioonn..   

NNeexxtt  SStteeppss 

EEvvoollvviinngg  DDeessiiggnn  AAssssuummppttiioonnss 

HHooww  ccaann  ddeevveellooppeerrss  uunnlleeaarrnn  tthheeiirr  bbeelliieeffss  aanndd  aassssuummppttiioonnss  ttoo  ssttaarrtt  tthhee  

iinnnnoovvaattiioonn  pprroocceessss  oovveerr  aaggaaiinn??  HHooww  ccaann  tthheeyy  ““mmaakkee  tthhee  ffaammiilliiaarr  ssttrraannggee””  ttoo  

ffaacciilliittaattee  rree--ccoonncceeppttuuaalliizzaattiioonn  aanndd  ddiissccoonnttiinnuuoouuss  eevvoolluuttiioonn??   

AApppplliiccaattiioonn   
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