BUSINESS PRODUCTIVITY STORITEV
(BPS)
Dodajamo vrednost vašim uporabnikom

IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI ZAPOSLENIH

Dodajamo
vrednost vašim
uporabnikom:
povečujemo
njihovo poslovno
učinkovitost z
uporabo sodobnih
informacijskih
tehnologij.

Poslovna
učinkovitost:
delati prave stvari
na pravi način
- hitreje in bolj
učinkovito.

Izboljševanje učinkovitosti zaposlenih je že dolgo splošno znan trend,
ki se ga načelno vsi zavedamo in ga podpiramo. Pa na tem področju
res storimo dovolj? Ali se vsak trenutek svojega delovnega dne zares
zavedamo koristnosti in učinkovitosti svojega dela ter pri tem razmišljamo,
kako bi delali še učinkoviteje?
S storitvijo BPS vam poskušamo podati koristne smernice, s katerimi
lahko na več področjih svojega dela prihranite dragocene minute, ki se
na koncu meseca in leta štejejo v prihranjenih urah in dneh. Prihranjen
čas aktivno usmerite v pomembne aktivnosti, ki doprinašajo k večji
konkurenčnosti vašega podjetja.

Zaposleni namenijo le 39 % časa nalogam delovnega mesta,
61 % pa namenijo za neproduktivne aktivnosti.*
Organiziranje sodelovanja,
sestankov: 14 %

39 %
61 %
*Po podatkih organizacij za tržne
raziskave International Data
Corporation (IDC) in McKinsey
Global Institute (MGI) iz leta 2014.

Iskanje informacij: 19 %
(½ neuspešno)

Branje in odgovarjanje
e-pošte: 28 %

RAZPOREDITEV ČASA IN PRAVILNA UPORABA IT-TEHNOLOGIJ

DELAJTE HITREJE IN BOLJ UČINKOVITO

Učinkovitost lahko povečamo le tako, da za svoje delovne naloge porabimo manj časa, in
sicer da se hitreje odločamo, izdelamo produkt, pripravimo dopis ali analizo ter da skrajšamo
sestanke in jih v celoti izkoristimo. Na to lahko vplivamo z boljšo razporeditvijo svojega časa in
s smiselno uporabo modernih IT-tehnologij, ki nam olajšajo in pospešijo delo.

NIL-ov strokovnjak (Business Productivity Specialist), vam pomaga, da med vašim delovnim
procesom čim bolje izkoriščate IT-tehnologijo, ki vam je na voljo in pri tem delate hitreje in
bolj učinkovito. Skupaj z vami se prebija skozi izzive vašega podjetja s ciljem, da delate prave
stvari na pravi način.

Večjo učinkovitost posameznika lahko zagotovimo s sodobno IT-tehnologijo, tako da:

Cilj skupnega dela je razumevanje vašega poslovnega procesa in optimalna uporaba IT-orodij za:

• ustvarimo bolj odprto in komunikativno okolje,
• zagotovimo, da so informacije posamezniku v vsakem trenutku na voljo,
• povežemo ekipe znotraj in zunaj podjetja,
• analiziramo in predstavimo podatke na enostaven in razumljiv način.
Storitev BPS je usmerjenja v področja dela, ki jih izvajamo pogosto, zato je lahko zato časovni
prihranek ob pravilni uporabi sodobnih IT-tehnologij velik.

• vzpostavljanje višje stopnje sodelovanja z vašimi dobavitelji in kupci,
• boljši izkoristek vaših najbolj zasedenih strokovnjakov, ki lahko v krajšem času
naredijo več,
• reševanje posameznikovih ozkih grl pri delu,
• odkrivanje in odprava nekoristnih opravil in produktivnostih lukenj podjetja,
• povečanje zavzetosti zaposlenih z uporabo drugačnih metod dela v podjetju.

S storitvijo BPS se usmerjamo na ključne posameznike, ki lahko s svojim delom in
vplivom na sodelavce bistveno prispevajo k večji učinkovitosti celotnega podjetja.
Opravljajte delo kjerkoli

Najdite, kar iščete

Delujte kot omrežje

Vodite sestanke učinkovito

VODSTVO

Izkoriščajte uporabnost
e-pošte, koledarja in opravil

Analizirajte učinkovito

Shranjujte, sinhronizirajte in
delite datoteke

Izdelajte napredna
poročila analiz

PRODAJA

HR

IT

POSLOVNA
UČINKOVITOST

KAJ OBSEGA STORITEV BPS?

KAKO POTEKA STORITEV BPS?
Storitev BPS izvajamo v obliki 4-dnevnih aktivnosti, ki so razdeljene v posamezne delavnice.

Kratke, usmerjene, učinkovite delavnice za izboljšanje
produktivnosti zaposlenih različnih poslovnih profilov
(kadrovska služba, projektni vodje, prodaja, finance).
SKUPINSKE DELAVNICE
Z ZAPOSLENIMI

Namen je spoznavanje obstoječega načina dela
v oddelkih in prehod na optimalnejše izkoriščanje
obstoječih IT-orodij v posameznih oddelkih.

DELO Z VODSTVOM

Izobraževanje 1-na-1 za najbolj zaposlene vodilne
posameznike z namenom odkrivanja in odpravljanja
možnih produktivnostnih lukenj v posameznih oddelkih
in neoptimalnih procesov med oddelki.

DELO S POSAMEZNIKI

Izobraževanje posameznikov 1-na-1 z namenom
odpravljanja posameznikovih ozkih grl pri uporabi
obstoječih IT-orodij in izboljšanje učinkovitosti s
primernimi novimi orodji.

Primer delavnice za 50 zaposlenih različnih profilov:
SKUPINSKE DELAVNICE
Z ZAPOSLENIMI:

DELO Z VODSTVOM:

Skupina 1 (20 oseb): 2 x 4 ure

1-urno delo s posameznim

Skupina 2 (12 oseb): 4 ure

direktorjem (CEO, COO,

Skupina 3 (12 oseb): 3 ure

CFO, CIO)

DELO S KLJUČNIMI
POSAMEZNIKI:

Oddelek A (6 oseb): 3 ure
Oddelek B (6 oseb): 3 ure

Če je rezultat storitve BPS bolj optimalno delo in prihranek časa vaših 50 zaposlenih
za samo 1 minuto na dan, ste v enem letu povrnili celotno investicijo v storitev BPS.

POSLOVNE KORISTI STORITVE BPS
Večja učinkovitost zaposlenih, posebej najbolj zasedenih strokovnjakov.

Usmerjanje strokovnjakov iz vrst IT-oddelka v smer
poslovne učinkovitosti (analitika, priprava ogrodij za
poslovna poročila).
PREOBRAZBA IT-ODDELKA

Zmanjšanje neoptimalnih opravil.
Krajši čas iskanja informacij.
Izboljšana komunikacija in sodelovanje med zaposlenimi.

Vloga IT-strokovnjakov se spremeni. Ne opravljajo več
le tehnično-operativnih opravil, ampak se spremenijo v
nepogrešljive posameznike, ki poslovnim uporabnikom
bistveno olajšajo vsakodnevno delo.

Večja zavzetost zaposlenih zaradi investicije v njihovo znanje.
Večji pomen IT-ja v očeh poslovnih uporabnikov.

STORITEV BPS+

KAKO IZVAJAMO STORITEV BPS+?

Preizkusite uporabno vrednost najnovejših tehnologij za povečanje poslovne učinkovitosti.
Ste že izkoristili storitev BPS, pa bi se radi še dodatno prepričali o uporabnosti najnovejših
tehnologij za povečanje poslovne učinkovitosti? Nimate časa za zunanja izobraževanja in bi radi

NAJPREJ POSLUŠAMO VAS

Najprej poslušamo vas. Skozi intervjuje spoznamo, kaj
in kako delate, kje sami zaznavate izzive obstoječega
poslovanja ter kje vidite možnosti za izboljšanje vaše
poslovne učinkovitosti z uporabo novih tehnologij.

Z VAMI DOLOČIMO
ZANIMIVA PODROČJA

Skupaj z vami določimo zanimiva področja in
funkcionalnosti, ki jih je smiselno testirati v 4-tedenskem
programu. Testiranje funkcionalnosti je prilagojeno
vašemu področju dela.

SESTAVIMO SCENARIJ

Za vas sestavimo scenarij s funkcionalnostmi, ki jih boste
s testiranjem preverili, ne opišemo pa tudi vseh korakov
uporabe testne opreme in postopkov testiranja.

VI TESTIRATE, MI VAS
USMERJAMO

Testiranje opreme po scenariju prepustimo vam, mi pa vas
enkrat tedensko v kratkih 1-urnih srečanjih usmerjamo in
vam pomagamo pri posameznih področjih uporabe.

PODAMO UGOTOVITVE
IN PRIPOROČILA

Ob koncu testiranja zapišemo vaše ugotovitve in podamo
naša priporočila, na katerih področjih vašega posla in
na kakšen način bi lahko v vašem podjetju dosegli večjo
poslovno učinkovitost s pravilno uporabo novih tehnologij.

kar med delovnim časom v svojem delovnem okolju preizkusili novitete?
Storitev BPS+ je namenjena posameznikom v podjetjih, ki želijo, z namenom povečanja poslovne
učinkovitosti, preizkusiti najsodobnejša IT-orodja v svojem poslovnem okolju.

KAJ VAM STORITEV BPS+ NUDI?
Za obdobje 4 tednov vam zagotovimo na vašem delovnem mestu novo, Microsoft delovno okolje:

• Windows 10
• Office 365
• Windows telefon
• prenosnik Surface Pro

Omogočamo vam, da sami preverite, ali lahko z novo tehnologijo vaše obstoječe naloge
izvajate bolje in hitreje. Prav tako vam predstavimo dodatne možnosti uporabe IT-rešitev, ki
bi bile koristne za poslovanje v vašem podjetju.
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