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Motivace pro digitalizaci

22

Interní:

✓Plnění termínů expedice vyžaduje detailní 
zásahy do řízení lidí

✓Je obtížné zjistit stav rozpracovanosti 
zakázky v čase

✓Chtěli byste vyhodnocovat efektivitu 
využití výrobních prostředků

✓Trápí vás nízká obrátkovost vybraného 
materiálu/zboží na skladě

✓Vedoucí skladu ručně zaškrtává položky 
na výdejním listu

Externí:

✓Jaké produktové varianty si může klient 
objednat s jakou dodací lhůtou

✓Odběratel posílá objednávky elektronicky 
jiným dodavatelů, avšak váš informační 
systém je neumí přijmout

✓Ruční přepisování objednávek do ERP 
zanáší chyby stran jejich plnění

✓Potřeba sledovat stav dodání zboží on-
line během distribuce

✓Dosahujete významných rozdílů v maržích 
u rozmanitých klientů



Přizpůsobení tempa digitalizace organizačním a finančním kapacitám podniku

Plánování a realizace projektů

• Možnosti soudobých IS
• Práce s klíčovými uživateli
• Sběr a prioritizace požadavků
• Rozdílová analýza
• Vyhodnocení možností

stávajících IS
• Organizační kapacita
• Finanční kapacita

• Detailní plánování aktivit s 
dopadem na chod podniku

• Využití osvědčených postupů 
pro implementaci systémů

• Řízení změny v podniku i vůči 
vnějším organizacím

• Jak vytěžit ze systémů 
maximum?
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Analýza stavu a 
potřeb podniku

Návrh řešení
Implementace 

řešení

• Cestovní mapa pro 
implementaci

• Architektura řešení
• Příprava projektových záměrů
• Zadávací dokumentace pro 

dodavatele
• Metodika vyhodnocení 

dodavatelů
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Příklady postupu na dvou podnicích

Procesně ukotvená organizace

Diskrétní ERP a plánovací IS

Částečně digitalizovaná agenda

Rychlý růst firmy

Diskrétní účetní systém a CRM

Otevřenost k organizační změně

Zvolená strategie:

✓ Optimalizace procesů

✓ Kompletní implementace ERP

✓ Implementace rozdělena do tranší

dle cestovní mapy

Zvolená strategie:

✓ Ponechání ERP a plánovacího IS

✓ Nadstavbový IIoT systém -

řízení průchodu zakázky v čase

✓ Reaktivní -> proaktivní řízení

Startovní čára Podnik 1: Startovní čára Podnik 2:

Hodnocení úspěšnosti digitalizačních programů pomocí měřitelných indikátorů
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