
Řízení rizika dodavatelského řetězce
Máme k dispozici komplexní soubor analytických a reálných 
schopností, abychom identifikovali a řídili problémy týkající se 
dodavatelů a kvality.

Jaké jsou výhody?

Provozní rizika související s dodavateli vznikají v každé fázi 
hodnotového řetězce. Pomocí ucelené segmentace provozně-
dodavatelských rizik vycházející z dat jsme schopni odhalit problémy 
v dřívější fázi. Jakmile se však problém objeví, hodnotíme a sledujeme 
dodavatele intenzivněji, a to hodnocením přímo v terénu. Můžeme 
dodavatele řídit přímo, čímž snížíme rizika spojená s opožděnou 
výrobou nebo nedostatečnou kvalitou produktů. V neposlední řadě 
hodnotíme smluvní rizika a dodržování smluvních podmínek se 
zaměřením na úspory nebo převody případných finančních škod.

Mezi hlavní problémy patří zpožděné 
dodávky, nízká kvalita i kvantita. Tyto 
problémy řešíme za své klienty.

Zajistíme, aby obchodní  partneři plnili 
své povinnosti. Posoudíme smluvní 
podmínky a práva, abychom identifikovali 
potenciální úspory a s dodavateli sdíleli možná 
finanční rizika či škody. 

Máme mezinárodní síť se znalostí 
místního jazyka a kultury. Jsme schopni 
pomoci klientům z regionu střední a 
východní Evropy.

Včasná identifi-
kace problému

Rychlejší  vyře-
šení problému

Méně případů 
narušení montáž-
ních linek

Vyšší transpa-
rentnost

Provozně-dodavatelské 
problémy se identifikují a řeší 
předtím, než jejich význam 
naroste.

Pro vysoce rizikové skupiny se 
připravují záložní plány umož-
ňující rychlejší reakci.

Možná narušení dodávek 
jsou identifikována včas a 
eliminována předtím, než 
nastanou.

Budete mít jistotu, že sdílené 
informace ohledně plánů 
výroby, nápravných opatření 
atd. odpovídají realitě.



K jakým problémům nejčastěji při řízení dodavatelského řetězce dochází?

Náš přístup

Co získáte?

Kontaktní osoby:

Smlouvy obsahující kom-
plexní a složitá ujednání

Nedostatek informací 
ohledně finanční tísně 
dodavatele 

Poptávka převyšující 
stávající kapacitu dodá-
vek

Neschopnost splnit 
požadované objemy

Problémy s kvalitou v 
oblasti provozu

Omezená kapacita, 
pokud jde o  kontakto-
vání a řízení dodavatelů 

Nedostatečné řízení 
projektu na straně 
dodavatele

Absence sdílení infor-
mací nebo sdílení 
nesprávných informací

Nedostatek transpa-
rentnosti

Máme osvědčený přístup k provádění rizikové analýzy a řešení problémů s vašimi dodavateli. 
Zavedli jsme třífázový postup, abychom zmírnili související rizika.

Analýza rizik
& datová analytika1
Riziková analýza našich doda-
vatelů a identifikace potenciál-
ních problémů

Implementation
& problem solution3
Projektové řízení
& podpora řešení problémů

Kompletní přezkum & strategie 
ke zmírnění rizik2
Kontrola dodavatelů a rozvoj výkonu

Posouzení na 
místě

Závěrečná
zpráva

2 a více týdnů 4 – 6 týdnů 2 a více měsíců
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Analýza rizik & identifikace 
problémů

 • Vyhodnocení smluvního rizika & právního
souladu

 •  Matice rizik dodavatelského řetězce
 •  Analýza dodavatelů na základě veřejně
dostupných informací a interních dat

 •  Provozní přezkum
 •  Výsledky sledování stavu dodávek
 •  Přezkum technických problémů a
problémů s kvalitou

 •  Obecný plán obnovy k omezení rizik

 • Detailní akční plán pro identifikaci
protiopatření

 •  Implementace detailního akčního plánu
 •  Podpora řízení projektu

Kompletní přezkum &  
strategie ke zmírnění rizik

Implementace
& řešení problému
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