
Strategický workshop je nezávislými experty vedená 
diskuze s klíčovými pracovníky, jejímž výsledkem 
je rozpracování podnikových strategických cílů             
a stanovení konkrétních opatření. Výsledný akční 
plán spojuje podstatu a souvislost obchodních 
očekávání s efektivitou a perspektivou investic         
do technologií.

Co je Strategický workshop?

Stanovení úspěšné strategie v řízení podnikového IT je v době digitální transformace 
zásadním tématem. Podpora provozu a obchodních cílů firmy je dnes závislá 
na informačních technologiích, které se musejí stále více a častěji přizpůsobovat aktuální 
situaci. Vhodná strategie přináší agilní metody, řízení rizik, efektivitu a flexibilní 
dostupnost infrastruktury i aplikací. Úspěšná strategie řeší IT komplexně, s ohledem 
na zákonné i oborové standardy a předpisy.

STRATEGICKÝ WORKSHOP

URČETE SMĚR 
VAŠEHO IT

#itstrategie #cio #rozpocet #bezpecnost #technologie

IT Governance je přístup k řízení podnikových IT 
procesů, jehož cílem je sladit informační systémy       
a IT infrastrukturu s naplňováním korporátní 
strategie. Definuje procesy vedoucí k efektivitě           
a účelnosti vynaložených investic. Výrazně zlepšuje 
schopnost organizace využívat moderní technologie 
a zhodnocovat dovednosti klíčových pracovníků.  

Co je IT Governance?

Jak vám Soitron pomůže?
Expertní služby oddělení IT poradenství společnosti Soitron vám pomohou sjednotit priority 
a komplexně řešit rozvoj podniku v širších souvislostech. Firemní strategii přetvoříme na taktické 
a operativní cíle. Výsledkem je akční plán, který je široce přijat a podporován všemi pracovníky. S naší 
pomocí naplníte podnikovou strategii lépe a v plánovaném čase. Do realizace přinášíme zkušenosti 
z mnoha oborů a odvětví a přizpůsobíme ji tak specifickým podmínkám.



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 
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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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Pro koho je služba určena?

Průběh workshopu:

1.     Stanovení základních témat k řešení

2.     Výběr strategických zaměstnanců

3.     Stanovení taktických a operativních cílů

4.     Vyhodnocení rizik

5.     Ověření naplnitelnosti cílů

6.     Vypracování akčního plánu

Poskytované služby

Agilní proces

• vize
• požadavky
• strategie

• zákony
• oborové předpisy
• rizika
• finance
• lidské zdroje

• akční plán
• reálné cíle

výstupy

vstupy

faktory


