Project assurance
Čeká vás velký a komplexní projekt? Potýkáte se v průběhu
projektu s příliš velkými výzvami?
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Jak vám můžeme pomoci?
Naše role spočívá ve včasné identifikaci
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za nimi stojí jiné vnější vlivy. Rizika provází
zkrátka všechny aktivity, které se s daným
projektem pojí.
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Nenechte nic náhodě a obraťte se
na nás, zajistíme, aby byl váš projekt
realizován včas a správně!
Při realizaci projektu čelí každá organizace
řadě rizikům, často jsou skryty
v samotném zadání, či ve strategii, nebo

rizik a ostatních nástrah a navržení
odpovídajícího řešení, aby nedošlo
k prodlevám či k celkovému ohrožení
projektu. Poskytujeme nezávislou
expertízu a objektivní dohled nad
dodávkou projektu.

Projekt
Projekt je jedinečný proces
sestávající z řady koordinovaných
a řízených činností s daty zahájení
a ukončení, prováděný pro
dosažení cíle, který vyhovuje
specifickým požadavkům, včetně
omezení daných časem, náklady
a zdroji.
Assurance
Pro dosažení stanovených cílů
v požadovaném termínu a bez
překročení rozpočtu patří mezi
naše základní postupy testování,
revize rozpracovanosti, dále
verifikace a validace, zda všechny
zrealizované dílčí části projektu
splňují zadané požadavky.

Rizika jsou monitorována a hodnocena před, během
a po implementaci projektu.
Projekt
• metodika
• vedení a komunikace
• kontrola a reporting
• monitoring
• čas a náklady
• smluvní podmínky
• dodavatelé
• a další..
Zdroje
• priority
• kvalifikace
• znalost, zkušenosti
• rozhodovací pravomoc
• spolupráce
• odpovědnost
• a další..

Technologie
• hodnocení a výběr
• technické zdroje
• požadavky
• integrace a rozhraní
• a další..
Strategie
• „Business case“
• rozsah projektu a cíle
• odpovědnosti
a kompetence
• plánování a rozvrh
• schvalovací proces
• regulatorní požadavky
• a další..

Zdroje
Stakeholdeři

Strategie
Projekt

Stakeholdeři
• očekávání
• komunikace
• koncoví uživatelé
• střet zájmů
• a další..

Technologie

Monitorování & Kontrola
Zahájení

Plánování

Realizace

Ukončení

Proč byste měli využít dohled nad projektem?
Získáte nový pohled na proces
plánování a strategii, zaměříme
se na nadbytečné činnosti, které
mohou být zefektivněny, či úplně
nahrazeny a navrhneme pro vás
inovativní postupy.
Zaručíte, že nastavené cíle jsou
reálné a jejich plnění s nastavenými
termíny bude pravidelně
monitorováno a vyhodnocováno.

Uspoříte náklady, o které byste přišli
v případě neúspěšného projektu
a vyvarujete se dalších postihů
v případě nedodržení závazných
postupů.

Dostanete podporu v rámci
individuálního přístupu, jak
v klíčových fázích projektu, tak
kdykoli během celé životní fáze
projektu.

Odhalíte projektová rizika včas,
budete dostávát průběžnou
zpětnou vazbu na výstupy projektu
jak z hlediska kvality, tak i naplnění
stanovených cílů ke spokojenosti
a očekávání stakeholderů.

Udržíte si tak kontrolu nad
projektem, nezávislé zhodnocení
a vysoká pravděpodobnost na
úspěch projektu bude zaručena
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