Spoštovani!
Digitalni hype seveda že zdavnaj ni več neopažen, so pa dostikrat neopažena
podjetja, ki zamajejo konkurenco s pomočjo digitalnih pristopov.
Kaj pa vaša osebna konkurenčnost v digitalni ekonomiji? Ste dovolj pripravljeni za
nove digitalne izzive?
V tokratnem mesečniku se opremite s koristnimi informacijami za digitalno
preobrazbo vašega podjetja ali organizacije.

Članka:

Kako se oborožiti za digitalno
poslovno preobrazbo

Zakaj sploh v digital bomo prikazali z
vidika kupca, nato samo na kratko
napisali kaj sploh je digitalna poslovna
preobrazba in skočili direktno na
oborožitev.
Preberi članek >>

Business Analsis & Digital
Transformation?

"BA Professionals need to focus on
delivering business value, while acting
as trusted advisors for organizations
that need to adapt quickly to their new
reality."
Preberi članek >>

Za vašo pripravljenost bo jeseni poskrbljeno tudi na IIBA dogodkih:

Novost - IIBA DELAVNICE
Zaradi velikega zanimanja in aktualnosti tem,
smo razpisali delavnice, ki niso samo iz
področja
poslovne
analize,
ampak
so
namenjene
tudi
vodjem
digitalizacije,
zaposlenim
v
prodaji
in
marketingu,
produktnim in projektnim vodjem, vodjem
investicij v digital (IT), vodjem in zaposlenim v
IT...

Opisi delavnic in Prijava >>

IIBA šola poslovno analitičnih pristopov
Šola je primerna za vse, ki želite identificirati
in bolje razumeti poslovne potrebe vaših
strank, urejeno izvajati spremembe, bolje
pripraviti projekte z več poslovnimi koristmi in
prispevati
k
uspešnejšemu
reševanju
poslovnih
izzivov
vašega
podjetja
ali
organizacije.

Opis šole in Prijava >>

IIBA INFO DOGODEK

Na brezplačnem INFO dogodku boste hitro in
na enem mestu izvedeli vse potrebne
informacije o IIBA združenju, kompetencah
poslovnega analitika, (II)BA
šoli, certificiranju in novih delavnicah.

Prijava na INFO dogodek >>

Sponzor meseca

Sponzor IIBA Slovenije, lahko postane tudi vaše podjetje. K sodelovanju vabimo
vsa podjetja, ki so prepoznala in podpirajo uporabo IIBA poslovno analitičnih pristopov,
ter podjetja, ki izobražujejo svoje zaposlene in iščejo kadre, ki imajo te kompetence.
Vsem sponzorjem nudimo posebne ugodnosti!
Več informacij o sponzorstvu najdete tukaj.

Humor

POSLOVANJU DODAJAMO VREDNOST

