IIBA Slovenija – poslovno analitični pristopi za vašo poslovno vlogo

Mesečnik na spletu

Spoštovani,
Besedo »digitalizacija« zasledimo praktično na vsakem koraku. Prinašajo jo številni tuji
in domači članki, digitalizacija je osrednja tema številnih vabil na dogodke, ponudniki
storitev tradicionalnih vsebin so kar naenkrat tudi ponudniki digitalnih vsebin. Vsepovsod
je torej govora o digitalizaciji, a skoraj vedno na drugačen način, z različnimi izhodišči
in različnimi temami. Tako se znajdemo pred problemom, ko preštevilne informacije
pravzaprav onemogočajo pridobiti pravo razumevanje digitalizacije.

Upamo, da vam bo naš tokratni mesečnik, v katerem pišemo o tem, kaj zares je
digitializacija in vam preko primera 3D tiska skodelice predstavimo prednosti ter pasti
digitalne transformacije, pomagal priti do spoznanja, kaj je v digitalnem poslovanju (za
vas) najpomembnejše.

ČLANEK

Kaj zares je digitalno
poslovanje?
Kako v manj kot treh minutah razložiti kaj
zares je digitalno poslovanje? Tri minute
branja vam sicer lahko prinese veliko
pojasnil, a nedvomno vam jih lahko še
veliko več in trajneje zagotovi video zapis.
To je že prva razlika med digitalizacijo
(PDF) dokumenta in digitalnimi vsebinami –
video zapisom. Zato predlagamo, da si
najprej pogledate video - s klikom na ta link
ali na sliko na levi in nato nadaljujete z
branjem članka.

Preberi članek >>
POSLOVNE VLOGE:

BA MNG CIO MKT HR

* pojmovnik poslovnih vlog je na dnu dokumenta

PRIMER IZ PRAKSE

Od ideje do produkta - ali
od produkta do ideje?
Digitalna transformacija je slogan, ki ga
ponavljajo že vsi. Nekako moraš biti
»digitalen«, da si sploh zanimiv. Čeprav še ne
vemo čisto dobro, kaj to pomeni v praksi.
Kako bo digitalna revolucija vplivala na nas,
naše otroke, postopek učenja in ustvarjanja,
gledano skozi proces »Od ideje do
produkta?« Si upamo napovedati?

Preberi članek >>
POSLOVNE VLOGE:

BPM CIO CEO BA

* pojmovnik poslovnih vlog je na dnu dokumenta

AKTUALNO V IIBA SLOVENIJA

IIBA informativni dogodek,

Seminar digitalnega poslovanja:

kjer izveste vse o IIBA Slovenija
ter o naši poletni BA šoli z naslovom:

ČLOVEŠKI OBRAZI
DIGITALNE TRANSFORMACIJE

POLETNI BA MARATON,
ki bo potekala avgusta letos
več >>

11.5.2017 od 9:00 do 12:00

PRIJAVA NA INFO DOGODEK >>

Kristalna palača BTC, Ljubljana

VSTOP PROST!
INFO IN PRIJAVA >>

DOGODKI NAŠIH PARTNERJEV

Za člane IIBA velja ob prijavi 10% popust
(ob prijavi pod opombo navedite kodo IIBA)

POJMOVNIK POSLOVNIH VLOG
PM

-

projektni vodja

IT

-

razvijalec IT rešitev

BPM -

lastnik procesov

BI

-

analitik podatkov

CIO

vodja informatike

AG

-

nosilec agilnih metod

MNG -

manager

MKT -

tržnik, produktni vodja

VEN

IT ponudnik

HRM -

kadrovik

-

-

IIBA Slovenija, Društvo poslovnih analitikov
W: www.slovenia.iiba.org
E: Milena.Karanovic@slovenia.iiba.org
T: +386 31 569 864

POSLOVANJU DODAJAMO VREDNOST

