
Agilní transformace
Klíčovým faktorem agilní transformace je zvýšení flexibility. A stejně jako u všech ostatních změn i u ní platí, že

nikdy nefunguje tak, aby jedno řešení vyhovovalo všem. Díky našemu přístupu - transformace na míru, se

postaráme o to, aby její výsledek dokonale vyhovoval vašim potřebám!
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Step-by-step přístup 

Výhody agilního přístupu

Inovace

Největší inovace nikdy nevznikají tak, že

opakovaně děláte něco, s co už znáte. Abyste

vytvořili něco nového, je potřeba začít

experimentovat.

Konkurenční výhoda

Pro dosažení lepšího klientského zážitku a

uspokojení potřeb klientů je nutné umět

pohotově reagovat na změny. To je zásadní

prostředek k tomu, abyste nad svými konkurenty

získali výhodu.

Vyšší přidaná hodnota

Maximalizujte přidanou hodnotou vašich

produktů nebo služeb s každou dodávkou.

Zvýšíte tak svou efektivitu i ziskovost.

Snižování rizik

Pomáháme organizacím transformovat způsoby, jakými využívají technologie, vztahy s třetími stranami a

obchodní procesy k řízení a snižování provozních rizik a zvyšování výkonnosti podniku.

Vyšší zákaznická spokojenost

Představte si, jak úžasné by vaše produkty nebo

služby mohly být, kdybyste je vytvářeli na základě

skutečných preferencí klientů. Zní to jako sen?

Nemusí.

"Big-bang“ transformace je vždy riskantní a nemusí skončit úspěšně. Díky našemu postupnému přístupu vždy

dbáme na to, abyste dosáhli požadované úrovně agilní vyspělosti.
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Kompletní Agilní transformace

Agilní transformací vás provedeme od začátku až do konce. Poskytneme vám všechny potřebné lidi, materiály, 
školení a nástroje, aby byl váš přechod co nejsnadnější.
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Risk Advisory
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End to end

Všem specifickým požadavkům vyhovíte jedině tak, že zvolíte to nejvhodnější nastavení svých nástrojů. Díky
partnerství Deloitte s firmou IXPERTA ((Atlassian Platinum Solution partner), si můžete nechat provést téměř
jakékoli úpravy, které budou odpovídat jedinečnosti vašeho prostředí. Mezi ně patří specifické nastavení,
zakomponování doplňků pro nástroje jako je Jira, Jira Align, Confluence a mnoho dalších.

Kontaktujte nás

Transformační oblasti

Agilní transformace je komplexní záležitost, v níž je třeba se
soustředit na tři oblasti: změnu způsobu práce a synergie
zaměstnanců (Mindset & Rituals), podporu komplexních schopností
týmů (Skills & Expertise) a zajištění toho, aby používané nástroje
přispívaly ke zvyšování efektivity celé organizace.

Martin Kasík
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martin.kasik@ixperta.com
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