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INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA
 Annex SL – podpora systémov manažérstva (HLS):
 10 kapitol rovnakých vo všetkých normách SM.
 Integrácia spoločných požiadaviek:
 politiky, ciele, dokumentácia, audity, zodpovednosti, kompetencie, ...
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Manažérstvo rizík a príležitostí

 V predchádzajúcom vydaní normy ISO 9001 boli požiadavky
na preventívne opatrenia uvedené v samostatnom článku normy
(8.5.3 Preventívne opatrenie), teraz je riadenie rizík začlenené
ako integrálna súčasť článkov normy.

 Osvojením si riadenia s ohľadom na riziká (risk based approach)
sa organizácie stávajú pro-aktívnymi, na rozdiel od doterajšieho
prístupu, kedy väčšina reagovala iba na vzniknuté problémy.
 Pro-aktívnym prístupom manažment organizácie znižuje dopad
neželaných udalostí a podporuje procesy neustáleho zlepšovania.
Pri riadení s ohľadom na riziká sú preventívne opatrenia prijímané
automaticky.
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INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA
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Význam procesov pre vytvorenie synergie

 Procesy pomáhajú pri každodennej práci, lebo ponúkajú odpovede na dôležité otázky
Čo môžem očakávať od iných, aby som mohol vykonávať svoju
prácu?
(čo, kedy, ako)
Čo musím vykonať pre iných, aby som splnil svoje ciele?
(čo, kedy, ako)

V akom je to vzájomnom vzťahu?
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Definícia hierarchie procesov / aktivít
Metóda „zhora dolu„
- procesné
definície
podniku

(As–Is)

Manažérske procesy

(As–Is)
(As–Is)

- požadované
produkty
- technologické
platformy

Používa sa pre
popis činností
súčasného stavu
a mapovanie
procesov

Metóda "zdola hore"

(As–Is)

H
l
a
v
n
é

Subprocesy

Aktivity

(To–Be)
(To–Be)
(To–Be)

p
r
o
c
e
s
y

(To–Be)
(To–Be)

Podporné procesy
Pomocou Mapy procesov / aktivít
vytvárame väzbu medzi súčasnými
činnosťami a budúcími procesmi
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Znázornenie procesu a vzájomných väzieb jeho prvkov
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Ciele projektu budúcich procesov

• Sprehľadniť všetky definované budúce procesy
– podprocesy
– činnosti
– pracovne toky
– typy zodpovednosti (RACI)
• Nájsť najväčšie rozdiely medzi súčasným a budúcim stavom
• Určiť najväčší prínos implementácie projektu budúcich procesov
• Vytvoriť základňu pre odskúšanie a testovanie projektov
• Stanoviť kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) procesu
(celkové KPI, ale aj konkrétne ciele)

• Vytvoriť základ pre možnú budúcu podporu procesov informačnými
technológiami
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Stupne zodpovednosti pri vykonávaní činností

R
A
C
I

…responsible - zodpovedný(í) / vykonávať činnosť
plniť úlohy
…accountable - priamo zodpovedný(í) / zodpovedá za
výsledok činnosti
…consulted - konzultovaný(í) / konzultuje
cooperating - je potrebné kooperovať na činnostiach
(resp. CONTRIBUTING – PRISPIEVANIE)

…informed - informovaný(í) / je potrebné ho informovať
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RIADENIE KOMPETENCIÍ A ZNALOSTÍ
 ISO 9001:2015
Požiadavky kapitol:

 Národný štandard zamestnania (NŠZ)
 Register kompetencií v informačnom systéme NSP
(Národná sústava povolaní)

 5.3 Organizačné roly
 7.1 Zdroje
 7.1.6 Organizačné znalosti

 7.2 Kompetencie


www.sustavapovolani.sk
 Kvalifikačné a hodnotiace štandardy
kariet kvalifikácie NSK
(Národná sústava kvalifikácií)

www.kvalifikácie.sk

Nároky na vykonávanie zamestnania:
 Všeobecné spôsobilosti
 Odborné vedomosti
 Odborné zručnosti
 Odborná prax
 Certifikáty a osvedčenia
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Stanovenie a meranie ukazovateľov výkonnosti

definícia
stratégie

Strategický kontroling - BCS
strom cieľov

vízia

(plán – skutočnosť – odchýlka)

Spoločné ciele

KPI
procesy
optimalizácia zdrojov
simulacia procesov

výstup procesu:
produkt / služba

(ročné ukazovatele
pre výkonný
manažment)

Individuálne ciele
(hodnotí sa nimi výkonnosť
zamestnanca v danom mesiaci)

Výkonnosť procesov - stanovenie SLA
(hodnotenie plnenia medzi organizačnými útvarmi)
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Podpora modelu výnimočnosti EFQM/CAF

Riešenie InLook system® Excellence
predstavuje nástroj zvyšovania výkonnosti
organizácie uplatňovaním princípov
integrovaného systému manažérstva
a modelu výnimočnosti EFQM / CAF
(viď : http://www.inlook.eu/wp-content/uploads/2013/BPUG_KE_21_11_2013.pdf
Využitie Best Practice riešení Business Intelligence (BI) v projektoch modelu výnimočnosti EFQM
a CAF, OPEN WORKSHOPS BPUG KE, 21. november 2013)
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ISO 9001 – BUSINESS MANAGEMENT SYSTEM

InLook system® Excellence integruje do prostredia CLOUD služieb:
 podstatné súvislosti pre strategické plánovanie a riadenie chodu
organizácie z rôznych datových a informačných zdrojov,

 pomocou špeciálnych dynamických reportov sa v reálnom čase
(nie 1 x na konci mesiaca) zisťuje vnútorný systémový pohľad
spracovávaných údajov a identifikujú sa príležitosti, riziká,
resp. prípadné „defekty” a diskontinuita procesov,
 získané výstupy slúžia na orchestráciu procesov v jednotlivých
systémoch riadenia a definovanie požadovaných kompetencií
manažmentu a zamestnancov pre budúce obdobia.
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Schopnosť online riadiť zmeny organizácie
zaistí včasné a komplexné plnenie požiadaviek
zákazníkov a preukáže
stálu kvalitu Vašich produktov a služieb
Ďakujeme za pozornosť.
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Kontaktné údaje

Názov spoločnosti:

INTER M & K, spol. s r. o.

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, v odd. Sro vo vložke č. 6421/V

Sídlo podnikania:
Miesto podnikania:
Adresa pre doručovanie:

Bernolákova 17, 040 11 Košice
Trieda SNP 24, 040 11 Košice
Bernolákova 17, 040 11 Košice

Kontakt:

Ing. Viktor Šlapka
e-mail: slapka@inlook.eu
tel.: 00421 903 411228

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

31 71 02 39
2020946939
SK2020946939
CZ682782694
www.inlook.eu
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