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Znanje, ki ga mora obvladati vsak zaposlen v panogi IKT

Projektni menedžment v panogi IKT
..Sinergija projektnega menedžmenta in menedžmenta informacijsko-telekomunikacijskih sistemov je nezadržen proces, brez katerega več
ne gre. Uvedba učinkovitega projektnega menedžmenta in menedžmenta informacijskih sistemov je nedvomno postala nujna!..

Podjetja iz panoge IKT morajo danes v času
burnih sprememb in času silovito hitrega razvoja novih tehnologij poleg rednega spremljanja
novosti na trgu razviti in zagotoviti predvsem
učinkovit menedžment projektov, ki pokriva
področje načrtovanja, organiziranja, nadzora
nad obsegom, viri, stroški, časom in kakovostjo
ter seveda samo realizacijo. Najlažje to seveda
storijo z uvedbo projektnega načina dela.
S projekti na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij se srečujemo vsakodnevno
pri vseh vrstah razvoja programske opreme, pri
vzpostavitvi infrastrukture, pri ustvarjanju podatkovnih centrov, pri nameščanju strežnikov in
raznih sistemov in tako dalje.

Informacijsko-komunikacijski projekti so dokazano najtežje izvedljivi projekti, katerih uspeh je
odvisen od vrste dejavnikov. Njihova kompleksnost zahteva zelo visoko strokovnost, hkrati pa
običajno pomeni tudi veliko število med seboj
povezanih odvisnih aktivnosti, pri izpolnjevanju
katerih sodeluje veliko število ljudi z različnih
področij, z različnim pristopom in motiviranostjo ter izkušnjami. Ravno zato je tukaj izrednega
pomena, da so vodje projektnih timov in člani
tima vešči projektnega menedžmenta in da ravno na tem področju svoje znanje vedno znova
nadgrajujejo.
Ob pregledu tovrstne ponudbe izobraževanj
pri nas velja izpostaviti dvodnevno delavnico

Šola projektnega managmenta
Z znanjem do cilja!
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Šola projektnega managementa, katere
največja in najpomembnejša prednost je, da v
dveh dneh spoznate vse faze vodenja projektov, ki jih lahko aplicirate na svoje delovno
področje.
Vsem, ki želite svoje znanje projektnega
menedžmenta nadgraditi, pa priporočamo
obisk naslednjih praktičnih delavnic:
– Obvladovanje portfelja projektov in vzpostavitev projektom prijaznega okolja;
– Agilni management projektov in vodenje virtualnih projektnih timov.
Omenjene delavnice izvaja Agencija POTI, d. o.
o., ki že 20 let deluje na področju izobraževanj in
je tako eno vodilnih podjetij na tem področju. V
podjetju so nam povedali, da je ravno praktična
delavnica Šola projektnega managementa najbolj obiskana in najbolje ocenjena v okviru njihovega poslovnega izobraževanja. V zadnjem
času pa beležijo velik porast udeležencev iz
podjetij, ki delujejo na področju panoge IKT, kar
je še en dokaz, da se podjetja in organizacije vse
bolj zavedajo pomembnosti projektnega
načina dela.
Pri projektih vam bo v veliko pomoč tudi knjiga
Projektni management – Teorija in praksa avtorja dr. Aljaža Stareta, ki bo postal vaš zvesti asistent, na katerega se lahko vedno zanesete in ga
boste imeli stalno pri roki (knjigo lahko naročite
v spletni knjigarni Agencije POTI).
(P. R.)
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