IIBA Slovenija – poslovno analitični pristopi za vašo poslovno vlogo

Mesečnik na spletu

Spoštovani,
da pravočasno zaznamo in razumemo prave potrebe kupcev in poslovne priložnosti v
povezavi z njimi, potrebujemo poslovno analitiko (BA - Business Analysis).
V povezavi z iskanjem rešitev moramo sprejemati prave odločitve, za katere
potrebujemo prave podatke, ki jih pridobimo s pomočjo analitike podatkov (BI
- Business Intelligence ali sodobnejši izraz Business analytics).

BI je osrednja tema tega mesečnika, proces odločanja pa bo tema prve iz sklopa
brezplačnih delavnic »BA v praksi«, ki jih za člane IIBA Slovenia Chapter uvajamo z
aprilom. Iniciativa BA v praksi je namenjena primerom iz prakse, izmenjavi izkušenj
ter napotkom za reševanje izzivov v poslovni praksi BA-jev in drugih poslovnih vlog.

ČLANEK

Poslovna analiza
v BI projektih I
Aktualnost BI projektov je že nekaj let močno v
porastu in temu na dolgi rok ni videti konca. To
zavedanje sili podjetja, da naredijo korake v smer
tako imenovani »data driven« organizaciji,
vendar ob tem vse prepogosto spregledajo
vrednost priprave poglobljenih poslovnih potreb
in zahtev.

Preberi članek >>
POSLOVNE VLOGE:

BI BA CIO CEO MKT

* pojmovnik poslovnih vlog je na dnu dokumenta

PRIMER IZ PRAKSE

Poslovna analiza
v BI projektih II
Opisani primer iz prakse prikazuje,
kako se da na učinkovit način
pripraviti in izvabljati poslovne
zahteve za BI projekte. V prispevku
so na primeru delavnic, izvedenih v
različnih podjetjih v Sloveniji,
predstavljeni sodobni
pristopi poslovne analize pri vpeljavi
teh rešitev
POSLOVNE VLOGE:

Preberi članek >>

BI BA CIO CEO MKT

* pojmovnik poslovnih vlog je na dnu dokumenta

AKTUALNO V IIBA SLOVENIJA

Aprila začenjamo s sklopom
brezplačnih interaktivnih delavnic

za člane IIBA

1. delavnica z naslovom
Kaj je prej: odločitve ali podatki?
bo potekala
19.aprila od 13:00 do 17:00

v prostorih podjetja Trescon d.o.o. v Ljubljani
Info in prijave na: Milena.Karanovic@slovenia.iiba.org

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

