Predstavitev AskIT d.o.o.
kot ponudnika storitev s področja prenove informacijskih sistemov
Opis storitev
Podjetje Askit d.o.o. nudi potencialnemu naročniku visoko kvalitetne svetovalne storitve na področjih:
• razpoznavanja poslovno informacijskih potreb z izdelavo zahtevnika ali Poslovno informacijske
analize in »Povabila k oddaji ponudbe« za določitev obsega projekta in pridobitev realnih ponudb;
• optimalne izbire najustreznejše informacijske rešitve in izvajalca glede na razpoznane potrebe s
preverjanjem strokovnosti in projektne zrelosti izvajalca ter primernosti rešitve za poslovne potrebe;
• ocenjevanja ponudb in pregleda pogodb (licenčne, o delu, vzdrževalne) s pripombami in predlogi
dopolnitev za zavarovanje investicije in vzpostavljanje enakovrednega pogodbenega položaja;
• usposabljanja za pripravo na izvedbo projekta in skrbništva izvedbe projekta z izgradnjo projektnega
tima, analizo projektnih tveganj, izdelavo projektne dokumentacije, proaktivnim nadzorom in
zagotavljanjem kvalitete projektnih pridobitev ter vzpodbujanjem komunikacije med udeleženci;
• krizne izpeljave projekta in post-presoje strokovnosti in kvalitete dela udeležencev projekta;
 vzpostavljanja projektne kulture in projektne pisarne ter portfelja projektov.
Opis ponudnika
Potrebna znanja:
• znanja s področja informacijskih tehnologij (specialnost ERP rešitve) in poslovanja (strateški
management, kritični dejavniki uspešnosti poslovanja, prenova poslovnih procesov) ter združevanja
obeh področij (strateška vloga informatike, povezovanje strategije informatike in poslovanja,
vzpostavljanje timskega dela management – informatika, kupci – izvajalci);
• CompTIA certificikacija projektnega vodenja;
• na podlagi standardov projektnega vodenja, dobrih praks uvedbe poslovnih rešitev in lastnih izkušenj
razvita slovenskim razmeram prilagojena projektna metodologija uvedbe ERP rešitev.
Potrebne izkušnje:
• 19 let dela na področju poslovne informatike;
• specializacija na področju implementacije ERP rešitev: prodaja, arhitektura, razvoj in uvajanje
programskih rešitev, zagotavljanje podpore, vzpostavljanje službe za zagotavljanje kakovosti;
• 10 let projektnega vodenja z več kot 60 izvedenimi projekti poslovno informacijske prenove;
• triletno svetovanje na področju izbire informacijskih rešitev in izpeljave IKT projektov;
• triletno izvajanje delavnic projektnega vodenja s preko 250 udeleženci.
Strokovni članki in prispevki (preko 30 v zadnjih treh letih):
• IT revije: Sistem, Informatika z@ managerje Uporabna informatika, Varnostni Forum
• Poslovni časopisi in revije: Finance, Manager.
Vrednote:
•
•

biti dober človek in dober partner
poštenost in zaupanje

•
•

neodvisnost in svoboda izbire
skrb za uspešnost vseh s katerim
sodelujem.
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• Odeja Škofja Loka, Melita Rebič, direktorica, 04 51 30 100
Predhodne reference: sodelovanje na projektih Hermes Softlab, Vegrad Velenje, Smart Com Ljubljana, Smelt
Ljubljana, Medex Ljubljana, Žito Gorenjka, Steklarna Hrastnik, Svea Zagorje, Komunala Kranj,….

