Delavnica

Business Case Study
Termin je objavljen na spletni strani
www.agencija-poti.si

Kako učinkovito pripraviti “Business Case” študijo, ki je potrjena in
sprejeta s strani vseh vključenih v procesu
Na praktični delavnici se boste seznanili z metodologijami, ki omogočajo strukturiran pristop od
poenotenja vizije do postopnega razvoja Business Case študije. Študija ni statična kategorija in
zahteva vključitev vrste deležnikov, ki lahko močno vplivajo na vrednotenje različnih scenarijev,
koristi in stroškov. Na donosnost in časovnico realizacije vpliva vrsta vhodnih parametrov. Skupaj
bomo z uporabo orodij preučili korake, ki bodo zmanjšali nejasnosti in povečali verjetnost, da ste
preučili prav vse vidike priprave Business Case študije.
Cilj delavnice je, da boste udeleženci samostojno potrdili in pojasnili vse predpostavke, tveganja
in scenarije. Namen priprave analize je predvsem poenotenje vizije ter zmanjšanje verjetnosti
nastanka dogodkov, ki bi onemogočili realizacijo pričakovanih koristi.

Učinkovita priprava
projektnega poslovnega
načrta
Uporaba različnih
metodologij na študijskem
primeru

Celotna delavnica temelji na študiji primera iz prakse. Tekom delavnice bodo predstavljene
teoretične osnove, metodologije dela pa bomo uporabili na predstavljenem študijskem primeru.
Udeleženci boste tako spoznali vse korake k učinkoviti pripravi projektnega poslovnega načrta in
tako vaše pridobljeno znanje hitro prenesli v prakso!
Način dela:
•
teoretične osnove o upravljanju sprememb, izračunavanju donosnosti, naboru možnosti
financiranja projektov, razvoju poslovnih modelov, ...
•
predstavitev metodologij za hitrejše poenotenje vizije, obsega poslovnega modela in
vrednotenja zaznanih priložnosti,
•
predstaviitev metodologij za iskanje alternativnih rešitev,
•
predstavitev metodologij za strukturiran pristop k vrednotenju koristi in stroškov,
•
predstavitev metodologij za vrednotenje tveganj in scenarijev,
•
študija praktičnega primera – razvoj novega produkta in poslovnega modela.

Predavatelj
Gašper Prevodnik,
imetnik licenc LSSBB (Lean Six Sigma Black Belt) in preizkušeni notranji revizor. Prav tako izvaja
predavanja na Slovenskem inštitutu za revizijo, za udeležence programov za pridobitev licence
preizkušenega notranjega revizorja za izpit »Upravljanje poslovnih procesov ter informacijske
tehnologije in z njo povezanih tveganj«. Predavatelj je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani
na bančno-finančni smeri s področja vrednotenja obveznic. Magistriral je iz novih poslovnih modelov
v digitalnem bančništvu. Predaval je v okviru mednarodnega programa na Ekonomski fakulteti s
področja prenove poslovnih modelov, kot gostujoči predavatelj pri predmetu e-poslovanja, pri prof. g.
Trkmanu. Ima 16 let izkušenj v bančništvu. Aktivno je sodeloval pri razvoju vrste poslovnih modelov
ter pripravi in presoji poslovnih načrtov tako s področja razvoja novih produktov kot drugih poslovnih
rešitev. Z vodenjem projektne pisarne je nadziral tako pripravo projektov in realizacijo predvidenih
koristi kot vodil vrsto optimizacij procesov. Kot projektni vodja je razvijal vrsto digitalnih rešitev, kot tudi
implementacijo zahtevnejših projektov preobrazbe. Danes je ustanovitelj in partner v podjetju LynxBPM d.o.o., katerega temeljna dejavnost je optimizacija procesov in vitka transformacija podjetij.

Kotizacija
Kotizacija znaša 218,00 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 265,96 EUR. Vključuje strokovno predavanje, reševanje
praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med
odmori. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!

Agencija POTI, Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, Ljubljana.

01/511-39-20,

01/511-39-25, info@agencija-poti.si,

www.agencija-poti.si

Program
Od 9. do 15.30 ure.

Upravljanje enotne vizije in vseh deležnikov
Iskanje in preverjanje koristi ter sprejemljive stopnje tveganja
Izbira nabora virov kapitala za projekt in iskanje alternativnih rešitev
Ocenjevanje potrebnih investicij in stroškov
Upravljanje negotovosti
Potrditev kritičnih dejavnikov uspeha
Izračun donosnosti projekta in »kaj-če« analiza

Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti
predavanj ter prikaza in reševanja
praktičnih primerov je delavnica
namenjena zaključenim skupinam do
največ 16 udeležencev. Možen je tudi
dogovor z organizatorjem za izvedbo
izobraževanja za zaključene skupine
po meri posameznega podjetja ali
organizacije.

Na praktični delavnici boste dobili tudi odgovore na naslednja vprašanja:
• kako hitro in učinkovito uskladiti Business Case študijo za nov izdelek ali poslovni model,
• kako financirati nov razvoj izdelka,
• kako se odzvati, ko v ekipi pride do različnih mnenj glede izbire najboljše poti do pričakovanega
rezultata,
• kako se odzvati, ko vam očitajo, da so predpostavke, vključene v dokumentacijo, nerealne,
• kako veste ali vaša ekipa zares v celoti stoji za postavljenim načrtom,
• kako in kje iskati potencialne koristi,
• kako izbrati učinkovito metodologijo, ki vam omogoča, da razmislite o naboru vseh možnih
koristi,
• kako zajeti vse spremembe bodočih stroškov,
• kakšen je postopek validacije koristi in stroškov,
• koliko in katere elemente je dejansko potrebno obvladovati,
• kako izvajati »kaj-če« analize,
• kako ovrednotiti tveganja,
• kako spremljati uspešnost realizacije na transparenten način,
• kako obvladovati konflikte med različnimi interesi, ... in še mnogo več.

Prijavnica
Business Case Study

Izpolnjeno prijavnico prosimo pošljite preko interneta:
www.agencija-poti.si ali po elektronski pošti: prijave@agencija-poti.si
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Kotizacija znaša 218,00 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 265,96 EUR in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko
gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725
pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v
nasprotnem primeru vam zaračunamo stroške v višini 20 % kotizacije. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!

