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1. Provozní Due Diligence
Stanovení potenciální hodnoty transakce na
základě posouzení:
• Možného snížení nákladů
• Provozní synergie
• Požadavků CAPEX
2. Post-transakční integrace
Specifické činnosti pro maximalizaci hodnoty
transakce:
• Projektové řízení celé řady iniciativ z různých
oblastí
• Dosažení synergie skrze realizaci projektu
(dopad projektu, produktové portfolio atd.)
3. Řízení dodavatelského řetězce
Komplexní plánování procesu – od podání
objednávky zákazníkem až po doručení výstupu –
k zajištění maximální úrovně služeb poskytovaných
zákazníkům s minimálními zásobami a náklady
© 2016 Deloitte Czech Republic

8
PRODEJ

Nákup

Dodavatel.
řetězec

Kvalita výroby, údržba Výzkum
a vývoj

5
REALIZACE

Prodej &
marketing

IT

Vedení / administrativní
budova

6
ŘÍZENÍ & ZPRACOVÁNÍ

4. Nákup & strategické zajišťování zdrojů
Snížení nákladů na materiál a celkových nákladů na
vlastnictví (TCO) v souvislosti s nákupem přímých a
nepřímých materiálů skrze řízení dodavatelů, strategie pro
jednotlivé kategorie a návrh efektivního nákupu z hlediska
organizace a procesů
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5. Provozní dokonalost / Lean Six Sigma
Osvědčené postupy pro provoz výrobní haly k zajištění
toho, aby pracoviště bylo v pořádku, standardizované,
vizuálně přehledné a aby chování na pracovišti bylo v
souladu s ukazateli KPI týkajících se vybavení, kvality a
snižování odpadu

6. Administrativní služby
Máme specialisty v oblasti financí, controllingu,
lidského kapitálu, IT či environmentálního řízení,
kteří disponují širokou škálou zkušeností z
výrobního sektoru
7. Optimalizace skladu
Řízení logistických procesů k zajištění minimálních
nákladů na služby, maximálního množství
včasných dodávek a maximalizace produktivity
lidských zdrojů, strojního vybavení a zásob

8. Efektivita prodeje
Zajištění efektivní kombinace organizační struktury,
pobídkových mechanismů, cenových politik,
technologií a efektivních procesů pro maximalizaci
a efektivní řízení nákladů
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Operational Excellence

Benefity pro naše klienty – zvýšíme EBIT ovlivňováním klíčových provozních driverů
Hlavní výzvy, kterým čelí naši klienti:
1. Nízký růst, klesající prodeje

Jak to ovlivňuje EBIT

2. Uspokojení všech zákaznických požadavků včas a v
plném rozsahu
3. Nízká produktivita práce, nedostatečná kontrola ve výrobě
5. Vysoké zásoby, problémy s cash-flow
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