
Zaměstnanci s odpovídajícími dovednostmi                 
a znalostmi nic nezmohou, jestliže jim není dán 
prostor, aby se mohli orientovat na inovaci, rozvoj, 
kreativitu a využívat moderní nástroje pro spolupráci.

Správné posouzení procesů, pracovních nástrojů        
a dovedností zaměstnanců z pohledu agilních metod 
spolupráce a digitálních inovací pomůže zjednodušit 
staré příliš strukturované a pomalé procesy                   
a nastartovat organizaci k většímu výkonu.

Co je People, process,  
tools assesment?

Výkonnost procesů je jedním z důležitých ukazatelů efektivity podniku. Čím větší je soulad 
mezi lidmi, procesy a nástroji, tím lepší jsou výsledky. Dnešní digitální byznys vyžaduje 
specifické dovednosti zaměstnanců, nové organizační modely i firemní kulturu. Organizace 
čeká přechod od hierarchického modelu ke kultuře spolupracujících ekosystémů.

Agilní metody řízení přinášejí efektivní spolupráci 
lidí a poskytují firmám schopnost přizpůsobit se 
změnám. Jde o skupinu moderních přístupů                

Co je agilní řízení?

PEOPLE, PROCESS,  
TOOLS ASSESSMENT

ZHODNOŤTE 
POTENCIÁL 
VAŠÍ FIRMY

#procesy #zamestnanci #technologie #aplikace #digitalnibyznys

Posouzení procesního modelu, personální 
připravenosti a technologií vám zajistí  
oddělení IT poradenství společnosti  
Soitron. Pomůže vám dosáhnout 
souladu mezi lidmi, procesy a digitálními 
technologiemi, a tím i větší akceschopnosti 
celé organizace. Zavedení moderních 
přístupů v řízení procesů, provozu 
technologií a podpoře zaměstnanců výrazně 
usnadňuje uplatňování nových nápadů          
a digitální inovaci.

Jak vám Soitron pomůže?

v řízení organizací a projektů. Nasazení těchto 
metodik pomáhá měnit role a odpovědnosti               
a orientovat firemní kulturu k lepším výsledkům. 



Soitron IT poradenství
Oddělení IT poradenství společnosti Soitron bylo 
založeno jako elitní skupina odborníků, poskytujících 
konzultační služby v otázkách strategie, optimalizace 
a bezpečnosti podnikového IT, zavádění moderních 
standardů a zajištění souladu s předpisy. Soitron IT 
poradenství poskytuje expertní služby společnostem 
procházejícím transformací (akvizice, fúze, rozdělení 
společnosti) a rostoucím podnikům s inovativní 
strategií. Zaměřuje se na mezinárodně uznávané 
metodiky a předpisy i lokální legislativu.

www.soitron.com
advisory@soitron.com 

!
Fakta a čísla

talentovaných 
zaměstnanců 

nedostává prostor 

firem potřebuje  
vytvářet nové obchodní  

modely a služby

nejčastějším personálním 
problémem je nedostatek 

ochoty sdílet a spolupracovat

organizací jsou 
zaměřeny pouze  
na provozní cíle
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PEOPLE, PROCESS,  
TOOLS ASSESSMENT

1.     Posouzení (assessment) vybraných skupin   
        zaměstnanců z pohledu procesního nastavení, 
        jejich znalostí a schopnosti spolupráce.

2.     Zmapování stávajících páteřních procesů 
        organizace a posouzení připravenosti na změny.

3.     Posouzení podpory procesů na základě 
        technologií a firemních dat.

4.     Výběr nejpřínosnějších oblastí a návrh změn.

Poskytované služby

SOITRON s.r.o., člen skupiny SOITRON Group 

Společnost Soitron působí na evropském IT trhu od roku 1991. 
Svým klientům nabízí řešení a služby v oblasti robotizace               
a automatizace procesů, internetu věcí (IoT), IT infrastruktury, 
komunikačních a cloudových řešení, IT bezpečnosti, dohledu       
a outsourcingu, Nabízí rovněž poradenství, vývoj aplikací nebo 
digitalizace IT oddělení. Známá jsou i naše řešení pro inteligentní 
policejní auta pod značkou Mosy. 

Soitron s.r.o. je členem skupiny SOITRON Group, ve které pracuje 
přes 800 mezinárodních odborníků a sdružuje profesionální 
týmy na Slovensku, v České republice, Rumunsku, Turecku, 
Bulharsku, Polsku a Velké Británii.
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       Podniky s více než 50 zaměstnanci
       Firmy procházející transformací
      Rostoucí a akcelerující společnosti

Pro koho je služba určena?

PŘÍNOSY SOULADU
ZAMĚSTNANCŮ, 

PROCESŮ
A TECHNOLOGIÍ


