Zagotovite si dvig poslovnih učinkov vašega poslovanja
v sodelovanju brez tveganja z Askit d.o.o.
Kot uspešen manager prav gotovo vseskozi iščete rezerve v uspešnosti in učinkovitosti poslovanja svoje
organizacije. Pri tem bi vam lahko prišla prav brezplačna detekcija (assessment) možnih področij izboljšav.
Če se nato odločite za partnersko sodelovanje z nami, vam zagotavljamo poslovne učinke v obliki naslednjih
merljivih rezultatov:

- VIŠJA STOPNJA KONKURENČNOSTI vaše organizacije: razvili smo inovativen poslovni koncept
upravljanja konkurenčnosti s ciljem povečanja konkurenčne moči vaše organizacije, kar merimo s pomočjo
managerskega kompasa konkurenčnosti.

- VIŠJA STOPNJA ZADOVOLJSTVA KUPCEV: imamo pristop in nabor aktivnosti za preobrazbo v kupca
usmerjeno organizacijo, kar merimo s stopnjo izboljšanja odnosov s kupci in s povečanjem nakupov.

- HITREJŠA ODZIVNOST NA SPREMEMBE POSLOVNEGA OKOLJA: izvedemo hitro prenovo strategije in
poslovnega modela, pri čemer uporabljamo pristope: tržnih raziskav, uravnoteženih kazalnikov, analitike
poslovnih sistemov, Canvas, ciljnega vodenja, upravljanja portfelja projektov, upravljanja procesov in
njihove povezanosti s strategijo, sistema prečiščevanja in prioritizacije strateških iniciativ, timskega dela
hitre izvedbe projektov. Naše delo merimo s številom vpeljanih novih strateških iniciativ in inoviranih
poslovnih modelov ter s številom uspešno izvedenih projektov realizacije poslovnih priložnosti.

- VIŠJA DONOSNOST PROJEKTOV: vzpostavljamo upravljanje portfelja projektov, sistem prioritet in
poslovno osredotočenost projektov, katerih učinke merimo s poslovnimi primeri (business case), costbenefit analizami in primerjavo med načrtovanimi in realiziranimi poslovnimi koristmi.

- STROŠKOVNO UČINKOVITEJŠI PROCESI: vzpostavljamo upravljanje procesov in izvajamo optimizacijo
poslovnih procesov, kar merimo s številom odpravljenih kritičnih točk procesov, z vrednostjo procesnih
prihrankov, z več pravočasno izvedenimi projekti in s povečanjem dodane vrednosti za kupca.

- POSLOVNO USMERJENA in UČINKOVITA INFORMATIKA: izvajamo poslovni razvoj IT kadrov, pripravo
in nadzor IT projektov, kar merimo s številom inovacij poslovnega modela, s številom izboljšav poslovanja
in s številom realiziranih poslovnih priložnosti s pomočjo IT-ja.

DODANO VREDNOST za vaše poslovne izzive lahko zagotovimo ker:
- v središče postavljamo potrebe vaših strank v povezavi s potrebami vaše organizacije;
- vidimo široko sliko s sistemskim pristopom in poenostavljanjem kompleksnosti poslovanja;
- uporabljamo interdisciplinarna strokovna znanja klasičnega managementa, ekonomije, projektnega
vodenja, moderiranja, IIBA poslovne analitike in (IT) tehnologij;
- povezujemo različna poslovna področja in funkcije, saj se zavedamo pomena integriranosti poslovanja in
potencialov sinergij;
- gledamo in razmišljamo izven okvirov in spodbujamo kreativnost vse do poslovne realizacije idej;
- vemo, da je potrebno ponuditi več od konkurentov;
- ne odpravljamo le posledic težav, ampak odpravljamo vzroke težav, preprečujemo probleme v
prihodnosti in zagotavljamo razvoj vaših zmogljivosti za hitro uresničitev poslovnih priložnosti;
- znamo meriti stanje pred in učinke rezultatov po našem delu.
Vsaka CELOVITA REŠITEV za vaše poslovanje je sestavljena iz prave kombinacije: upoštevanja potreb trga in
kupcev, povezanosti strateških usmeritev, poslovnega modela in poslovnih ciljev, učinkovite organizacijske
strukture in učinkovitih poslovnih procesov, kompetentnosti kadrov in inovativne uporabe (IT) tehnologij.

Sodelovanje brez tveganja – odločite se lahko za poslovni model sodelovanja po realiziranih učinkih.
Povabite nas na razgovor! Pišite na ales.stempihar@askit.si ali pokličite na 041 639 007.

Celoviti odgovori na vaša vprašanja!

