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Agenda

� Východzia situácia v IT útvare

� Ciele – ako urobiť z IT útvaru business enabler?

� Realizované kroky

� Dosiahnuté prínosy



3

Donedávna bolo IT vnímané iba ako náklad…

� Dôraz na najlacnejšie riešenie
� Dôraz na najrýchlejšie riešenie
� Design IT aplikácií vykonával business
� Diktát miesto spolupráce
� Business nerozumel potrebám IT

� Dôsledok: desiatky neintegrovaných 
aplikácií

� Firma sa rozhodla rásť. Tento stav bol 
neudržateľný

�� Cieľ: ZCieľ: Zabezpečiť nákladovo efektívny rast firmy abezpečiť nákladovo efektívny rast firmy 
pomocou výmeny kľúčovej informačnej podporypomocou výmeny kľúčovej informačnej podpory
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Dva hlavné smery zmien pre dosiahnutie cieľa

1. Zmena správania sa IT voči internému zákazníkovi
� Zmena „tváre“ IT

� Zvýšenie profesionality a kompetencie pracovníkov
� Vyžadovanie prirodzenej informovanosti a spolupráce s interným 

zákazníkom
� Odstránenie najväčších problémov

� IT ako servisná organizácia (definícia SLA, IT procesov)
� Definícia služieb a SLA
� Zavedenie ITIL komponentov (change management, incident 

management, atď...)
� Meranie a pravidelný reporting poskytovaných služieb (KPI’s, RAG 

status)
� Definícia rolí a kompetencií

2. Výmena desiatok aplikácií za informačný systém, ktorý 
zabezpečí naše kľúčové business procesy
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Aký by mal byť nový systém?
� Technologicky:

� Ako otvorený ?
� Ako integrovaný ?
� Centralizovaný alebo distribuovaný ?
� Ako výkonný?
� Ako škálovateľný?
� .NET?
� Service-oriented ?

� Funkčne:
� Like-to-like?
� Drobné zmeny?
� Úplne iný ?
� Čo je „in“ a čo je „out ?“

� Organizačne:
� Písaný doma?
� Dodaný na mieru?
� Hotový balík ?

�� Odpoveď: Hľadáme systém na podporu našich business procesov a Odpoveď: Hľadáme systém na podporu našich business procesov a 
platformu pre naplnenie našich strategických plánov. Vyberieme platformu pre naplnenie našich strategických plánov. Vyberieme 
riešenie, ktoré bude mať najmenšie TCO v roku 10.riešenie, ktoré bude mať najmenšie TCO v roku 10.
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Ako na to ? Zadanie pre nový IS vzniklo podľa 
našich procesov

Mapa
procesov

Návrh cie ľových business 
procesov a funk čné 
požiadavky aplikácie

Business Blueprint – špecifikácia 
implementácie

Detailná dokumentácia 
implementovaného riešenia

Rozsah aplikácie

Funkcionalita aplikácie

Parametre implementácie 
– ako implementova ť

Implementa čná a 
užívate ľská dokumentácia, 

prostredie pre zmenové 
konanie

D
ne

šn
ý

st
av

Výber dodávate ľa 
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Výhody oproti tradičnému postupu

� Presný popis obsahu dodávky = malý priestor pre nedodržanie 
rozpočtu = kvalitná kontrola nákladov

� Integrácia a prehľad 
� Presné riadenie projektu 
� Plnenie odsúhlasujeme voči procesnému modelu

� Schopnosť vyčísliť dopad zmeny na parametre projektu a 
rozhodnúť kvalifikovane

� Všetky stavové dokumenty na jednom mieste s možnosťou 
vyhľadávania

� Výstupy z ARISu pomáhajú implementácii (užívateľská 
dokumentácia, tréningová dokumentácia...)

� Dodávame čo business požaduje =pracujeme spolu= IT 
oddelenie je integrálnou súčasťou businessu

� Výmena ďalších systémov bude jednoduchšia
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Našu budúcnosť vidíme hlavne v naplnení
cieľov firmy

� Podpora rastu firmy 

� Zmenové konanie firmy je/bude ponímané ako 
zmenové konanie business procesov
� IT analytici sa v priebehu spolupráce s IDS Scheer 
naučili používať ARIS

� Výmena ostatných systémov
� Od podpory kľúčových k podporným procesom

� Integrácia procesného modelovania s workflow 
engine
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Cieľová architektúra systémov je platformou
pre rast firmy

Time & 
attendance

(IKOS)

Payroll
(lokálne zvolená)

ERP
(Mona Lisa)

BPM
(ARIS)

EAI & Workflow
(nevybrané)

DMS
(nevybrané)

CRM
(nevybrané)

Datawhse a 
BI

(nevybrané)
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Hlavné prínosy, ktorých sa nám podarilo 
dosiahnúť
� Business vníma IT ako rovnocenného partnera
� Stratégia IT je v súlade so stratégiou firmy. 
� IT plní firemné ciele spolu s ostatnými zložkami firmy

� Business vie, aké IT služby využíva
� Každý v IT pozná svoju rolu a zodpovednosti

� Vďaka procesnému modelovaniu sme schopní sa zhodnúť s 
businessom na parametroch zmeny a na súčinnosti

� Vďaka definovaným procesným modelom sme schopní 
lepšie riadiť zmenové konanie systémov aj firmy
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Čokoľvek v IT robíme, robíme spolu s 
businessom !

Vaše otázky?


