o je BSC:

S&K Management Systems, spol. s r.o., Bratislava, GI-BÓN, spol. s r.o.
si Vás dovo ujú pozva na prezentáciu

BSC (Balance ScoreCard) je systém riadenia výkonnosti organizácie na základe ucelených,
vzájomne previazaných súborov ukazovate ov výkonnosti organizácie, ktoré sú finan ného,
kvalitatívneho alebo termínového charakteru.
Aké sú hlavné prínosy (benefity) vyplývajúce z uplat ovania systému BSC v
organizácii?
1.

Zameriava pozornos
organizácie

manažérov na podstatné záležitosti súvisiace s riadením

2.

Je ú inným nástrojom na presadzovanie strategických cie ov smerom do vnútra
organizácie - vzniká priama väzba medzi tými, ktorí stratégiu tvoria a tými, ktorí ju
realizujú v praxi

3.

Indikuje ohrozenia plnenia cie ov organizácie, odha uje prí iny problémov,
napomáha pri h adaní východísk

4.

Kladie dôraz na predstižné ukazovatele, t.j. ukazovatele, ktoré signalizujú budúci
vývoj organizácie, a to tak v pozitívnom, ako aj negatívnom zmysle

5.

Je úzko prepojený s pohyblivou zložkou v rámci systému odme ovania manažérov
a k ú ových
zamestnancov a tým má priamy dopad na motiváciu manažérov na
všetkých úrovniach riadenia

BSC – systém riadenia výkonnosti
organizácie

Organiza ný garant:
S&K Management Systems, spol. s r.o., Bratislava (www.skms.sk)
S&K Management Systems patrí medzi popredné konzulta né a poradenské spolo nosti.
V tomto roku vstupuje do druhého desa ro ia svojho pôsobenia na Slovensku a úspešne
rozširuje svoje aktivity aj za hranice Slovenskej republiky. Hlavným cie om spolo nosti je
poskytova kvalitné komplexné poradenské služby v oblasti business consulting, outsourcing
a informa ných technológií.

Ú astnícky poplatok:

300,- Sk bez DPH

(357,- Sk s DPH)

V ú astníckom poplatku je zahrnuté ob erstvenie, školiace materiály.
Registrácia Vašej ú asti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej
prihlášky, ktorá je prílohou tohoto materiálu a po overení zaplatenia ú astníckeho poplatku na
ú et uvedený v prihláške. V prípade neú asti ú astnícky poplatok nevraciame, je možnos
vysla náhradníka.

Kontakt:

BRATISLAVA – 26.4.2007
IBM SLOVENSKO, MILLENNIUM TOWER II V POLUS CITY CENTRE 1,
VAJNORSKÁ 100/A, 5. POSCHODIE

Erika Lonská,
S&K Management Systems, spol. s r.o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava 2
tel.: 02 / 5010 9800
fax: 02 / 5010 9888
GSM : +421 902 900 761
e-mail: lonska@skms.sk

v ase od 8:30 do 13:00

Program
Vážené dámy a páni,
dovo ujeme si Vás pozva na seminár o systéme BSC, ktorý
okrem predstavenia samotnej metodiky BSC spolo nos ou
S&K Management Systems, s r.o. bude obsahova ukážku
softvérového nástroja Q-Integra Scorecard od firmy GI-BON,
s.r.o., ktorý je postavený na bezpe nej a škálovate nej
platforme IBM Lotus Domino/Notes.

8:30 – 09:00
9:00 – 10:00

Prezentácia je ur ená ú astníkom, ktorí:
•
•
•
•

Majú zavedený systém nákladového a investi ného kontrolingu a chcú sa
posunú v riadení výkonnosti ešte alej
Chcú aktívne riadi výkonnos organizácie na základe predstižných KPI
Majú problémy s presadzovaním plnenia strategických cie ov v riadenej
organizácii
Strácajú preh ad v množstve informácií, ktoré generujú rôzne informa né
systémy

Prezentácia má najvä ší prínos pre:

•

vrcholových manažérov firiem

•

finan ných riadite ov a manažérov

•

pracovníkov útvarov kontrolingu a reportingu

•

konate ov a riadite ov spolo ností

Riadenie výkonnosti organizácie metódou BSC
Marek urista, Konzultant
S&K Management Systems, spol. s r.o., Bratislava

Cie prezentácie:
Hlavným cie om prezentácie je poskytnú ú astníkom informácie o možnostiach,
ako mera a riadi výkonnos organizácie pomocou systému riadenia výkonnosti –
BSC.

Prezentácia ú astníkov

10:00 – 11:00

Implementácia BSC v praxi
RNDr. Marta Kraj íová
S&K Management Systems, spol. s r.o., Bratislava

11:00 – 11:30

Prestávka (coffe break)

11:30 – 12:30

Q-Integra Scorecard - praktické ukážky nástroja na
podporu BSC
Ing. Jozef Kme
GI-BÓN, spol. s r.o., Žilina

12:30 - 13:00

IBM Lotus softvér – ako zníži náklady a zvýši
produktivitu
Maroš Vrábel
IBM Slovensko, spol. s r.o., Bratislava

