
Krepitev digitalnih zmožnosti in kompetenc  
za digitalno poslovno preobrazbo

Za razvoj in nadgradnjo digitalnih kompetenc smo pripravili modularno izobraževanje za vse vodje, 
še posebej pa za Vodje digitalnega poslovanja. Sestavljeno je iz 5 modulov, od katerih vsak vsebuje 
dve delavnici:

1. Kaj mora vodja vedeti o digitalnih strategijah in investiranju v digitalno poslovanje 
Oblikovanje digitalne strategije 
Poslovni primeri v digitalni ekonomiji

2. Kaj mora vsak vodja vedeti o kupcih 
Razumevanje psihologije kupcev  
Digitalizacija kupčeve poti 

3. Kaj mora vsak vodja vedeti o agilnosti 
Pravi pomen(i) agilnosti  
Obvladovanje sprememb poslovanja

4. Kaj mora vsak vodja vedeti o digitalnih podatkih in odločitvah 
Od podatkov do vrednosti  
Modeliranje odločitev

5. Kaj mora vsak vodja vedeti o digitalnih rešitvah 
Priprava uspešnega digitalnega projekta  
Izdelava »Digital Solution Design Canvasa« 

Opisi posameznih delavnic so objavljeni na spletni strani: 
https://slovenia.iiba.org/sl/izobrazevanja-za-digitalno-transformacijo/

Izobraževanje je primerno za vse, ki želite:
- Krepiti konkurenčnost vaše organizacije in pridobiti nove in nadgraditi obstoječe digitalne zmo-

žnosti, ki so potrebne za uspešno digitalno poslovno preobrazbo (digitalno transformacijo).
- Ustvariti pogoje za maksimiziranje poslovnih učinkov digitalnih projektov in vrednosti za vaše 

kupce.
- Znati bolje utemeljiti upravičenost investicij v digitalne projekte in zmanjšati tveganja 

povezana z realizacijo čim višje donosnostjo vaše investicije.

Za prenos naučenega v digitalno poslovno prakso IIBA Slovenija sodeluje z Digital42!

Za več informacij obiščite https://slovenia.iiba.org/sl/izobrazevanja-za-digitalno-transformacijo/
oziroma nam pišite na info@slovenia.iiba.org
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IIBA Slovenija je v DIHS katalogu priporočenih digitalnih strokovnjakov in izvajalcev digitalnih izobraževanj.
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Digital42 je tim komplementarnih poslovnih in digitalnih strokovnjakov iz različnih področij, 
potrebnih za uspešno Digitalno poslovno preobrazbo.

Poslanstvo Digital42 je biti organizacijam vodnik in pomočnik prehoda v celovito digitalno poslovanje 
in nato z njimi uresničevati nenehne digitalne izboljšave v korist njenih kupcev in njih samih.

Nekatere naše storitve: ocena digitalne zrelosti organizacij, izdelava digitalne strategije, priprava načrta razvoja digitalnih 
zmožnosti, zniževanje tveganj investicij v digitalne projekte in njihovo izvedbo, razvoj in iskanje digitalnih kadrov

Prevzamemo pa lahko tudi celotno upravljanje izvedbe digitalne poslovne preobrazbe in v njej tudi aktivno sodelujemo.

www.digital42.si       www.digital42.biz       https://slovenia.iiba.org/sl/digitalna-praksa


