Česká společnost pro systémovou integraci
ve spolupráci se společnostmi

Microsoft ČR a Centrum ekonomických studií Praha
si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář

Hodnocení efektů a nákladů
podnikové informatiky

který se koná dne

15. prosince 2006
začátek semináře v 9:30h, ukončení semináře 12:45h
(registrace od 9:00 h)

místo konání

Vysoká škola ekonomická v Praze
nová aula, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov
(METRO trasa C - stanice Hlavní nádraží, dále TRAM č. 5, 9, 26 –směr Žižkov)

Sekretariát České společnosti pro systémovou integraci
katedra informačních technologií VŠE
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
tel. +420 224 095 469, fax +420 224 095 426
e-mail: hurkova@vse.cz

www.cssi.cz

Téma a zaměření semináře
Česká společnost pro systémovou integraci představuje další z řady odborných seminářů, tentokrát zaměřený na hodnocení efektů a nákladů informatiky. Tak, jak se dynamizuje konkurence na trhu, jak sílí tlak podniků na zvyšování kvality jejich informatiky a její reálné efekty,
tak se zintenzivňuje i pozornost managementů podniků k této oblasti. Právě otázkám plánování, hodnocení a řízení efektů a nákladů podnikové informatiky cílených na konkurenceschopnost a dosahování konkurenčních výhod na trhu je věnován tento seminář.
Seminář je pořádán ve spolupráci s Centrem ekonomických studií Praha a společností Microsoft a je koncipován tak, že vychází od celkového kontextu současné konkurenceschopnosti
českých firem na světovém trhu (Doc. Kadeřábková), přes současné přístupy k řízení efektů a
nákladů podnikové informatiky a jednotlivých projektů z pohledu zákazníků i dodavatelů
(Ing. Salava, Ing. Učeň), až po zhodnocení výsledků bleskového průzkumu, který ČSSI realizovala na toto téma v průběhu zářijového semináře (Doc. Pour).

Co má seminář přinést ?

)
)
)
)
)

Posoudit možnosti a problémy reálného měření a hodnocení nákladů a efektů IS
Diskutovat základní otázky konkurenceschopnosti českých firem
Analyzovat ty efekty informatiky, které přinášejí konkurenční výhody
Posoudit možnosti a omezení racionálního snižování nákladů na informatiku
Prezentovat praktické zkušenosti s plánováním a naplňování cílových efektů IS

Program semináře
09:00 - 09:30

Registrace, ranní káva

09.30 – 09.40
09.40 - 10.10

Voříšek, J. (president ČSSI): Zahájení semináře
Kadeřábková, A. (CES Praha): Konkurenceschopnost ČR
v globalizované a znalostně založené ekonomice
Salava, P.: (STU Manager, Microsoft) : Efekty nasazování a využívání nových technologií

10.10 - 10.50
10.50 - 11.20

Přestávka, občerstvení

11.20 – 11.50

Učeň, P. (ITG, s.r.o.): Identifikace reálného potenciálu zlepšení
a výpočet návratnosti IT projektů
Pour, J. (VŠE Praha): Výsledky průzkumu k „hodnocení efektů
informatiky“, který proběhl na semináři ČSSI v září t.r.
Voříšek, J. (ČSSI): Závěrečné zhodnocení, očekávané trendy
v podnikové informatice

11.50 - 12.20
12.20 – 12.45

Krátká diskuse bude následovat po každém příspěvku a v rámci závěrečného
zhodnocení.

Odborný garant semináře:
doc. Ing. Jan Pour, CSc., katedra informačních technologií VŠE Praha
Sekretariát České společnosti pro systémovou integraci
katedra informačních technologií VŠE
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
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Účastnický poplatek
Plný účastnický poplatek
Poplatek pro člena ČSSI
Studenti a učitelé VŠ
Způsob platby:

800,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

bankovním převodem (fakturu vystavíme na vyžádání)
na účet České společnosti pro systémovou integraci u Čs. spořitelny Praha 2
číslo účtu: 8955389/0800, variabilní symbol: 12006
vyjímečně - možnost platby v hotovosti při registraci
ČSSI není plátcem DPH, IČO: 60446650

potvrzení o platbě Vám bude zasláno poštou po skončení semináře.
Podmínky registrace:
• Zaslání vyplněné přihlášky - vyplní všichni - i ti, na které se nevztahuje platba
• Zaplacení účastnického poplatku - pokud se na ně platba vztahuje
• Přijetí přihlášky nebude potvrzováno
• Účastnický poplatek nevracíme, ale je možné zastoupení jinou osobou

Přiloženou přihlášku je třeba zaslat na sekretariát ČSSI nejpozději do 12.12.2006
(možnosti: mailem, faxem, poštou)

Přihlášky a bližší informace na adrese:
ČSSI, Katedra informačních technologií VŠE
nám. W.Churchilla 4, 130 67 Praha 3
tel.: (02) 224 095 469,
fax: (02) 224 095 426
e-mail: hurkova@vse.cz


Přihláška k účasti na semináři Hodnocení efektů a nákladů informatiky
Příjmení

Jméno

Titul

Organizace
Funkce

Člen ČSSI

ano

ne

Adresa
IČO

E-mail

Telefon

Fax

Provedl jsem dne………… úhradu účastnického poplatku bankovním převodem
z účtu číslo…………………
Datum :
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Podpis účastníka
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