
transformace společnosti

Analýza a návrh digitální



Analýza procesů jako součást
strategie společnosti

Analýza není jen zjištění aktuálního stavu dat
a nástrojů, které společnost využívá.

Díváme se na celý proces očima vývoje 
společnosti a jejího potenciálu pro další růst
s využitím moderních technologií.

V rámci tohoto procesu pomáháme využít celé 
spektrum funkcionalit navrhované platformy, 
které často přinášejí mnoho nových možností 
pro zefektivnění spolupráce a komunikace ve
společnosti.



Co vám analýza přinese

Navrhneme způsob adopce uživatelů pro 
jednodušší zavedení řešení do praxe a jeho 
využívání.

Přehled

V detailní zprávě získáte přehledný souhrn
funkcionalit. Navrhneme konkrétní kroky, 
jak pracovat s novými nástroji.

Demo 

Srozumitelně vysvětlíme přínos technologií
a nové možnosti pro uživatele a konkrétní
procesy si můžete vyzkoušet v připraveném
demo prostředí.

Jednoduchá adopce uživatelů

Získáte orientační kalkulaci vstupních
i provozních nákladů, včetně licenčního
modelu pro uživatele.

Kalkulace investice



Jak probíhá spolupráce

Workshop

 3x (2 - 3 hodiny)

1. 2. Zpracování

 zpracování informací, 
identifikace a návrh 
řešení s výstupem
v textovém dokumentu    
5 - 10 dní

 prezentace analýzy 
2 - 3 hodiny

3. Výstup

Časová náročnost je závislá na velikosti společnosti a využívaných pracovních procesech. Dobu trvání analýzy přímo
ovlivňuje součinnost klíčových osob a možnost plánování rozhovorů.

Na základě našich zkušeností se u středně velké společnosti pohybuje doba realizace analýzy a její vyhodnocení
v rozsahu přibližně 1 až 2 týdny (což představuje celkem zhurba 3 až 10 dní celkové práce).



Jaké výstupy vám
analýza přinese?

 sumář identifikovaných požadavků, procesů
společnosti

 návrh řešení digitální transformace na základě
provedené analýzy současného stavu

 možnosti využití aplikačních nástrojů ke
zefektivnění a automatizaci práce

 demo ukázky a vizualizace

 finanční předpoklady a časová náročnost
navrhovaného řešení

 výstupní dokumentace analýzy a návrhů řešení
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