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INFORMAČNÝ SYSTÉM 

Zásadné omyly v užívaní IS/IT sú spôsobené tým, že máme veľmi dobrú informačnú 
technológiu a zlý podnikateľský zámer. Úspech je daný dobrou informačnou technológiou a 

jasným pochopením zákazníka. Peter Keen. 
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BALÍČEK SLUŽIEB 

 
Príprava projektu 
 
 

 Vypracovanie plánu projektu 

 Vypracovanie časového harmonogramu 
 

Realizácia projektu 
 
 

Modelovanie aplikácií a dát vo väzbe na procesy 

 Modelovanie procesov 

 Modelovanie toku informácií a dát 

 Modelovanie aplikácií a dát  
Analýza aplikácií a dát vo väzbe na procesy 

 Analýza aplikácií, dát a technológií 

 Analýza informačných tokov a rozhraní 

 Matica priradenia proces-aplikácia 

 Analýza informačných potrieb 
Meranie výkonnosti vo väzbe na IS/IT 

 Meranie strategickej výkonnosti 

 Meranie operatívnej výkonnosti 
Zlepšovanie vo väzbe na IS/IT 

 Vypracovanie stratégie IS/IT 

 Podpora výberu informačného systému v súlade s procesmi 

 Podpora vývoja informačného systému v súlade s procesmi 

 Podpora implementácie informačného systému v súlade s procesmi 
 

Ukončenie projektu 
 
 

 Vypracovanie záverečnej správy projektu 

 Meranie spokojnosti zákazníka 
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CENOVÁ PONUKA 

V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte: 
 
 

mail: mail@krajciova.sk 
mobil: +421 911 556 331 

OBJEDNÁVKA  

V prípade Vášho záujmu o služby BPM, prosím o zaslanie objednávky:  
 
 

RNDr. Marta Krajčíová  
konzultantka 
Business Process Management 
Krížna 20 
811 07 Bratislava  
 
Č. OŽP-A/2006/12313-2/CR1 
Č. živnostenského registra: 110-159506 
IČO: 43 070 272 
DIČ: 1043652720 
Bankové spojenie: 2625735532/1100 

REFERENCIE-PROJEKTY  

 
 

 

 Eurofinancie Group, s.r.o. Dunajská Lužná, CRM 

 Chemosvit, a.s. Svit, MIS 

 Informačné centrum podnikateľov, s.r.o. Žilina, MIS 

 Neografia, a.s. Martin, ERP 

 Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava, ERP 

 SPP, a.s. Bratislava, CRM 

 VÚSAPL, a.s. Nitra, ERP  

 ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom, ERP 
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