
transformácie spoločnosti

Analýza a návrh digitálnej



Analýza procesov ako súčasť 
stratégie spoločnosti

Analýza nie je len zistenie aktuálneho stavu 
dát a nástrojov, ktoré spoločnosť využíva. 

Pozeráme sa na celý proces očami vývoja 
spoločnosti a jej potenciálu pre ďalší rast 
s využitím moderných technológií. 

V rámci tohto procesu pomáhame využiť celé 
spektrum funkcionalít navrhovanej platformy, 
ktoré často prinášajú mnoho nových možností 
na zefektívnenie spolupráce a komunikácie 
v spoločnosti.



Čo vám analýza prinesie

Navrhneme spôsob adopcie používateľov, ktorý 
zabezpečí jednoduchšie zavedenie riešenia do 
praxe a jeho využívanie.

Prehľad 

V detailnej správe získate prehľadný 
súhrn funkcionalít. Navrhneme konkrétne 
kroky, ako pracovať s novými nástrojmi. 

Demo 

Zrozumiteľne vysvetlíme prínos technológií 
a nové možnosti pre používateľa. 
Konkrétne procesy si môžete vyskúšať 
v pripravenom demo prostredí.

Jednoduchá adopcia používateľov 

Získate orientačnú kalkuláciu vstupných aj 
prevádzkových nákladov, vrátane licenčného 
modelu pre používateľov.

Kalkulácia investície



Ako prebieha spolupráca

Workshop

 3x (2 - 3 hodiny)

1. 2. Spracovanie

 spracovanie informácií, 
identifikácia a návrh 
riešenia s výstupom 
v textovom dokumente 
5 - 10 dní 

 prezentácia analýzy 
2 - 3 hodiny

3. Výstup

Časová náročnosť je závislá od veľkosti spoločnosti a využívaných pracovných procesov. Čas trvania analýzy priamo 
ovplyvňuje súčinnosť kľúčových osôb a možnosť plánovania rozhovorov.

Na základe našich skúseností sa v stredne veľkej spoločnosti pohybuje čas realizácie analýzy a jej vyhodnotenia v rozsahu 
približne 1 až 2 týždne (čo predstavuje spolu zhruba 3 až 10 dní celkovej práce).



Aké výstupy vám analýza
prinesie?

 sumár identifikovaných požiadaviek, procesov 
spoločnosti

 návrh riešenia digitálnej transformácie na 
základe vykonanej analýzy súčasného stavu

 možnosti využitia aplikačných nástrojov na 
zefektívnenie a automatizáciu práce

 demo ukážky a vizualizácie

 finančné predpoklady a časová náročnosť 
navrhovaného riešenia

 výstupná dokumentácia analýzy a návrhov 
riešenia
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