IIBA Slovenija – poslovno analitični pristopi za vašo poslovno vlogo

Mesečnik na spletu

Spoštovani,
Zadnji mesec je bil z vidika številčnosti mednarodnih konferenc na področju poslovne
analitike najbogatejši. Konferenčna nit se je raztezala od južne poloble – konkretno
Južne Afrike, do severa Evrope - britanskega otočja, vmes pa smo se sprehodili še po
vedno pestrem balkanskem polotoku.

BA Summint 2016 je na afriškem kontinentu največji konferenčni dogodek za poslovne
analitike in je po številu udeležencev primerljiv z največjo evropsko
konferenco Business Analysis Conference Europe 2016 v Londonu. Na obeh konferencah
smo aktivno nastopali tudi predstavniki IIBA Slovenija s predavanji, povezanimi
z optimizacijo procesov, napovedno analitiko in upravljanjem sprememb v podjetjih.
Primerjava skrajnega juga in skrajnega severa je tako skoraj na mestu in moja osebna
izkušnja je, da je jug bolj odprt, topel in oseben, medtem ko sever nastopa bolj
zadržano, profesionalno in hladno.
Vzporednice je možno najti tudi med samimi poslovnimi analitiki, kar po pogovorih in
druženjih občutiš tudi neposredno, pri čemer je potrebno dodati, da na strokovnem
področju ni razlik. Družbeno-socialen vidik ne vpliva na kakovost dela poslovnih
analitikov in na zadovoljstvo naročnikov.

Posebna zgodba pa je Balkan. Kot že lani, so tudi letos »balkanski Chapterji«
(Slovenija, Srbija, Bolgarija, Romunija, Moldavija) organizirali (razprodano!)
konferenco BBA 2016, ki je potekala v Bukarešti. Številčno manjša in po predavanih

skromnejša kot prejšnji dve, a zato toliko bolj pestra po dogajanju in utripu na
konferenci ter po njej.
Za sklepno misel mi konkurirata dva utrinka s tega popotovanja. Prvi je pozitiven, ki
pravi, da je poslovna analitika v vzponu in se kot disciplina zelo razvija ter vedno bolj
ceni. Drugi ima bolj negativen prizvok in pravi, da Slovenija kot država ne izkorišča
dovolj svojih potencialov in nas zato tujina prehiteva skoraj na vseh področjih. Tudi
na priznavanju in razpoznavi poslovne analitike v gospodarstvu. Tu nas čaka še veliko
dela, a z optimizmom zremo naprej. Veseli bi bili, če se nam aktivno pridružite tudi
vi. Andrej, IIBA Slovenija

ČLANEK

Kaj imajo skupnega BA, Nelson
Mandela, Margaret Thatcher in
Nicolae Ceaușescu?
Nelson Mandela je brez dvoma najbolj znana oseba v
Južnoafriški republiki (JAR) in od vseh treh navedenih
v naslovu, tudi najbolj znano ime drugod po svetu. Bil
je ena najbolj naprednih oseb v zgodovini gibanja
rasne enakopravnosti, zelo verjetno kar prvo ime. In
tudi vsebina poslovno analitične konference, ki je
potekala med 12. in 14. septembrom
v Johannesburgu, je bila po našem mnenju od vseh
POSLOVNE VLOGE:
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* pojmovnik poslovnih vlog je na dnu dokumenta

treh konferenc najbolj napredna, zato ji bomo v
nadaljevanju namenili tudi največ prostora.

Preberi članek >>

PRIMER IZ PRAKSE

Ali napovedna analitika
danes pozna nas bolje, kot
se poznamo sami?
Napovedna analitika je danes vse pogosteje
uporabljena v realnih primerih, kjer pomaga
izboljšati učinkovitost in uspešnost izvajanja
procesov. Na primeru bomo pokazali, kako
smo z njeno uporabo izboljšali proces ter

POSLOVNE VLOGE:

kako je potekal postopke izdelave in
uporabe napovednega modela.

MNG BPM CIO HRM MKT BA

* pojmovnik poslovnih vlog je na dnu dokumenta

Preberi članek >>

AKTUALNO V IIBA SLOVENIJA

PRIPRAVA NA IIBA CERTIFICIRANJE - JESENSKA AKCIJA
IIBA je z letošnjim oktobrom uvedla novi način IIBA certificiranja, ki ponuja večji nabor
strokovnih certifikatov. Dodana sta dva nova certifikata:

CBATL - za izkušene poslovne analitike
ECBA - za začetnike
V IIBA Slovenija smo ob tej priložnosti pripravili poseben

popust za člane in bivše člane IIBA.
POPUST velja ob prijavi na jesensko izobraževanje, ki vsebuje t.i. bootcamp, sestavljen
iz šestih dni intenzivnih delavnic, na katerih vas pripravimo na izpit za pridobitev IIBA
certifikata.

PRIČNEMO ŽE 17. NOVEMBRA
Za prijavo in povpraševanje
po vam prilagojeni ponudbi (izračunu ugodnosti)
pišite na: info@slovenia.theiiba.org

URNIK IZOBRAŽEVANJ
BA - CERT (1. dan): 17. november 2016 (od 9h do 16h)
BA - CERT (2. dan): 22. november 2016 (od 9h do 16h)
BA - CERT (3. dan): 24. november 2016 (od 9h do 16h)
BA - CERT (4. dan): 8. december 2016 (od 9h do 16h)
BA - CERT (5. dan): 13. december 2016 (od 9h do 16h)
BA - CERT (6. dan): 15. december 2016 (od 9h do 16h)

IIBA ŠOLA POSLOVNO ANALITIČNIH PRISTOPOV
V IIBA Slovenija za pomlad 2017 pripravljamo že nov sklop izobraževanj v okviru poslovne šole
IIBA. Slednja nudi prilagojena izobraževanja za posamezne poslovne profile in vam
prinaša dodatna znanja ter kompetence za uspešnješe soočanje z izzivi vašega poslovanja.
Modularna zasnova šolanja vam v prvem, osnovnem sklopu omogoča spoznavanje temeljnih
načel poslovno analitičnih pristopov. Temu sledi personaliziran sklop izobraževanj glede na vašo
obstoječo poslovno vlogo, novo pozicijo, ki si jo želite osvojiti, ali preprosto v pomoč
obvladovanju izziva, ki je pred vami.
Za najbolj ambiciozne in tiste, ki svojo priložnost iščete v mednarodnem okolju, pa bo še posebej
zanimiv profesionalni modul, k ponuja intenzivno pripravo na pridobitev enega od mednarodno
priznanih certifikatov: ECBA*, CBAP in CCBA, ki odpirajo vrata v številna mednarodna
podjetja, kot so: General Motors, Ford, Lloyds Banking Group, Deutsche Bank, Shell, RollsRoyce, Boeing, Delta Airlines, Walmart.
ECBA* certifikat je namenjen začetnikom v poslovni analitiki, ki z delom na tem področju še
nimajo izkušenj. Več o tem si preberite med novostmi, na dnu dokumenta.

VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

DOGODKI IIBA SLOVENIJA V LETU 2016
november - december 2016

Novembra bo v središču priprava
na IIBA certificiranje,
decembra pa vas vabimo
na INFO dogodek spomladanske
IIBA šole ter na
prednovoletno druženje članov
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

