
                                                                                                                          

                                                                                                                      

 

                                                                                          

 
       

si Vás dovolují pozvat na seminář 
 

Když je informační systém noční můrou  
 

Bez podpory informačního systému se dnes již neobejde žádná společnost. Bývá však velmi obtížné pro 
vrcholový management problematice informačních systémů a IT obecně porozumět. Ze strany zaměstnanců 
je management pod silným tlakem nespokojenosti, informační systém nedává takové výstupy, jak by 
management potřeboval, generuje vysoké náklady na provoz a vztah s jeho dodavatelem také není ideální. 
Je řešením jeho výměna? Pomůžeme si, nebo naopak to bude ještě horší?  

 

Cílem semináře je ukázat časté příčiny tohoto stavu a možná řešení, která nemusí být nákladná, možná jsou 
jen trochu originální… IT a informační systém řídit lze tak, aby nebylo jen „černou dírou“ na peníze, ale bylo 
pro společnost přínosem. 

 

Termín: úterý 7. 3. 2017 od 9.00 – 14.00 hod.  

Místo konání: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje 
 Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory – RESTAURACE Fclub 

Program semináře: 

  8.30 –   9.00 hod.   Registrace účastníků 

  9.00 – 10.00 hod. Jsem otrokem IS, kde je příčina? 

10.00 – 11.00 hod. Co ještě mohu dělat se stávajícím systémem a co už ne. 

11.00 – 11.30 hod. Přestávka s občerstvením                          

11.30 – 12.30 hod. Kdy je vhodné systém nahradit. 

12:30 – 13.30 hod. Jak řídit IT? 

 Diskuse 

Seminář je určen především pro zástupce komerčních společností. 

 

Přednášející: Ing. Vladimír Lazecký 
Společnost VIAVIS a.s. – experti na projekty 
výběru informačních systémů s dlouholetou 
zkušeností. 

  Ing. Ladislav Grulich  

  Mgr. Vladimír Nesvadba 

 

Účastnický poplatek: 
členové HK ČR 2.057,- Kč (1.700,- + 21% DPH) 
ostatní  2.420,- Kč (2.000,- + 21% DPH) 
 
Způsob úhrady: platebním převodem na účet č. 373630443/0300 do 28. 2. 2017   

jako variabilní symbol uveďte kód 1702, specifický symbol = vaše IČ 
Poznámka: Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací. Je však možné vyslat náhradníka. Poplatek  
zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře, písemné podklady a občerstvení. Účastníci obdrží u 
prezence doklad o zaplacení. KHK Moravskoslezského kraje je plátcem DPH (DIČ: CZ47673192). 

REGISTRACE PŘIHLÁŠEK: www.khkmsk-registrace.cz 

Uzávěrka přihlášek:     28. 2. 2017       Počet účastníků je omezen. 

Kontaktní osoba:         Ing. Ladislav Kozák, email: l.kozak@khkmsk.cz, mobil: 724 613 106 

http://www.viavis.cz/
http://www.khkmsk-registrace.cz/
mailto:l.kozak@khkmsk.cz

