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Spoštovani člani IIBA in podporniki
poslovne analitike
Mesec je naokoli in pred vami je nov mesečnik. No, tokrat bo zaradi letnih dopustov
pravzaprav dvomesečnik :) Pretekli dnevi in tedni so bili zelo zanimivi, vsepovsod se »na
polno« dogaja, tudi na tehnološkem področju.
V nadaljevanju bomo, na podlagi poročila enega od naših članov, ki je bil na specializiranem
sejmu v Amsterdamu, govorili o 3D tiskanju. Gre za eno najhitreje rastočih in spreminjajočih
se tehnologij, s pomočjo katere si bomo lahko kaj kmalu natisnili hrano, namesto, da bi jo
skuhali. No, s hladnim pivom bi šlo malo težje.

Nikoli pa ne reci nikoli; namreč, če smo še pred kakšnim letom občudovali »natisnjene«
dizajnerske umetnine, kot so vaze, kipci, nakit ipd., se sedaj lahko tiskajo že hiše iz betona,
izdelki iz kovine ali lesa, gumijasti podplati ali pa bio-kompatibilni deli človeških teles.
Bo potem sploh še kaj prostora za trgovce (ali celo lepotne kirurge)? Bodo obogateli
proizvajalci sestavnih surovin ali ponudniki tiskalnikov? Bo za nas življenje boljše in cenejše,
ali pa je morda digitalizacija izdelave izdelkov doma, le še eden izmed marketinški prijemov,
da bi iz potrošnikov iztisnili več denarja?

ČLANEK

Osnove IIBA Core
Concept Modela
(BACCM)
BACCM je osnovni koncept v IIBA
poslovnih pristopih. Sestavljen je
iz šestih enakovrednih elementov /
pojmov / področij, ki tudi določajo, kaj
je IIBA poslovna analitika.

POSLOVNE VLOGE:

PM BPM CIO CEO BI BA

* pojmovnik poslovnih vlog je na dnu dokumenta

Preberi članek >>

PRIMER IZ PRAKSE

Si lahko natisnemo novo
prihodnost?
Digitalna transformacija je slogan, ki se
zadnje čase pogosto uporablja za vse možne
spremembe. A nikjer ni tako otipljiva, kot na
področju 3D tiskanja – od ideje, do
produkta. Spremembe so največje v
zdravstvu, letalstvu in avtomobilski
industriji. Primer, ki ga predstavljamo, je 3D
tiskanje nadomestnih delov človeškega
telesa, od njihovega idejnega nastanka, do
operativne vsaditve.
Preberi članek >>

POSLOVNE VLOGE:

BPM CEO CIO BA

* pojmovnik poslovnih vlog je na dnu dokumenta

AKTUALNO V IIBA SLOVENIJA

IIBA ŠOLA POSLOVNIH PRISTOPOV
Jeseni bomo v IIBA Slovenija pričeli z novimi sklopi Poslovne šole IIBA, kjer vam preko
večstopenjskega in prilagojenega izobraževanja, omogočamo postopno spoznavanje z IIBA
poslovno analitiko in osvajanje veščin, ki jih potrebujete za večjo uspešnost na vašem poslovnem
področju.
Šolanje je prilagojeno različnim nivojem poslovanja in različnim poslovnim vlogam (vodja
projektov, lastnik procesov, vodja IT, analitik podatkov, razvijalec IT rešitev,…).

VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

DOGODKI IIBA SLOVENIJA V LETU 2016

V prikazu na desni si lahko pogledate,
kaj vse za vas letos pripravljamo v IIBA
Slovenija in kaj zanimivega se nam
obeta v okviru združenja IIBA.

POJMOVNIK POSLOVNIH VLOG
PM

-

projektno vodenje

IT

-

BPM -

upravljanje procesov

BI

-

podatkovna analitika

CIO

vodenje informatike

AG

-

agilne metodologije

MNG -

management

MKT -

trženje, produktno vodenje

VEN

IT ponudniki

HRM -

razvoj kadrov

-

-

razvijanje IT rešitev
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