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Agenda

Predpoklady úspešného riadenia projektov v spoločnosti

Prečo implementovať SW riešenie riadenia projektov a 

projektových portfólií

Predpoklady a obmedzenia úspešnej implementácie

Kritické faktory úspešného nasadenia

O spoločnosti PosAm
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Komponenty riadenia projektov a portfólií projektov

Ľudia Procesy Organizácia Technológie

kvalifikácia v 

oblasti PM,

výmena 

skúseností, ...

definované roly a 

procesy v oblasti 

PPM,

šablóny, ...

firemná kultúra 

podporujúca 

riadenie projektov

(rôzne typy 

organizácií vo 

väzbe na PM),

PMO, ...

Repozitory pre 

projekty a 

projektovú

dokumentáciu, 

reporting, 

integrácia na ERP, 

...

Implementácia PPM SW vyžaduje komplexný prístup.

Samotné nasadenie technológie nestačí.
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Čo je cieľom riadenia projektov a riadenia portfólií

„Robiť správne projekty“

Portfolio Management 
umožňuje organizáciám 

identifikovať a vybrať investície / 
projekty, ktoré majú maximálny 
prínos pre strategické a finančné

ciele firmy. Alokácia zdrojov je 
založená na báze strategickej 

priority projektov
„Robiť projekty správne“

Project Management 
pomáha zabezpečiť
úspešnú realizáciu 
zvolených investícií / 
projektov a dosiahnutie 
plánovaných cieľov
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Riadenie projektov a portfólií v informačnom systéme

PM metodika PPM metodika

2 1
3

Zdroje
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Kedy vzniká potreba nasadenia PPM* riešenia?

Veľké množstvo projektov realizovaných paralelne 

v spoločnosti

Potreba vzájomnej koordinácie projektov

zložité medziprojektové závislosti

z dôvodu zdieľania zdrojov, napr. ak viac než 30% 

zamestnancov pracuje na projektoch

Projekty majú zásadný vplyv na úspešné fungovanie 

spoločnosti, ktorá

predáva projekty - sú zdrojom príjmov pre spoločnosť

investuje cez projekty - napr. potreba rýchlo nasadiť

produkty na trh vo vysoko konkurenčnom prostredí, potreba 

realizovať stratégiu, či komplexné zmeny v spoločnosti, ...

* Project and Portfolio Management
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1/3   Riadenie portfólií projektov
Otázky

Robíte dobré projekty? Smerujete vaše zdroje do projektov 

s najvyšším prínosom?

Riziká a problémy v projektoch k projektom jednoducho 

patria; dostávate informácie o nich v čase, keď sa ešte dajú

riešiť, alebo väčšinou keď už je neskoro?

Robíte projekty dobre?
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1/3   Riadenie portfólií projektov
Prínosy PPM riešení

Umožňuje, aby sa vedenie spoločnosti (či iný zodpovedný) zameralo len na 

tie projekty či problémy, ktoré skutočne vyžadujú pozornosť, čo výrazne 

šetrí čas.

Reportovanie stavu projektu je založené na faktoch, nie na subjektívnom 

úsudku projektového manažéra (ktorý má poväčšine optimistický pohľad).

Evidencia rizík a kritických problémov umožňuje ich včasnú identifikáciu.

Pretože kvalitu údajov v informačnom systéme môžeme kontrolovať, 

poskytuje nám obraz o tom, ako majú projektoví manažéri pod kontrolou 

úlohy, čas, náklady a riziká vo svojich projektoch.

Umožňuje objektívnejšie vykonávať prioritizáciu a selekciu projektov. 

Možnosť vykonávať „What-if“ analýzy.



9

2/3   Riadenie ľudských zdrojov v projektoch 

Otázky

Máte k dispozícii informácie o alokáciách a voľných kapacitách 

vašich ľudí vo vašich projektoch?

Zaplavujú vás požiadavky obchodníkov a projektových manažérov 

na vašich ľudí – pričom všetky požiadavky sú „veľmi dôležité“

a všetky majú termín „do zajtra“?
Meškajú vaše projekty, pretože zrazu sú všetci zaneprázdnení, 

nikto nie je k dispozícii, hoci ešte pred mesiacom boli voľné

kapacity?
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2/3   Riadenie ľudských zdrojov v projektoch

Prínosy PPM riešení

Poskytuje nasledovné informácie o ľudských zdrojoch (až na 

úroveň konkrétnych ľudí, či znalostí):

informácie o požiadavkách na ľudské zdroje

informácie o priradení ľudských zdrojov

informácie o dostupných kapacitách ľudských zdrojov

kvalitatívne informácie (znalosti, vedomosti, schopnosti) .
Poskytuje prehľad o pláne, skutočnosti a prognózu do budúcnosti.

Umožňuje alokovať zdroje podľa priorít (napr. čo má lepší vplyv 

na fakturáciu).
Dáva možnosť posúdiť, či a v akých termínoch sme schopní

zvládnuť nové projekty.
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3/3   Riadenie projektov
Otázky

Ste si istí, že nájdete dokumentáciu na jednom mieste, ak 

preberiete po niekom projekt, prípadne sa chcete pozrieť na 

údaje o projekte skončenom pred dvomi rokmi?

Zaťažuje vás, že od vás požadujú rôzne organizačné útvary  

v rôznom formáte často podobné údaje o projektoch?
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3/3   Riadenie projektov
Prínosy PPM riešení

Údaje vstupujú do systému len raz, následne ich majú

k dispozícii všetci zainteresovaní.

Jasné definovanie úloh, termínov a zodpovedných je 
zárukou, že výstupy budú dodané včas a v požadovanej 

kvalite.
Pri priraďovaní zdrojov v projekte máme okamžité

informácie o dostupných kapacitách.
Integrácia s manažmentom dokumentov prináša:

repozitory pre projektovú dokumentáciu

evidenciu rizík a problémov v projekte.

Dokážeme čerpať údaje z už zrealizovaných projektov.
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Obmedzenia pri nasadzení PPM riešenia

Neexistujúci Project Management Office

(alebo podobná koordinačná zložka) 

Zrelosť organizácie ako limitujúci faktor

PPM riešenia slúžia ako podpora riadenia projektov a 

portfólií,  ale samé neriadia
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Zrelosť organizácie ako limitujúci faktor
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PPM riešenia slúžia ako podpora riadenia projektov a portfólií, 

ale samé neriadia – Management Inertia

Ak sa na spodnej úrovni 
zadávajú informácie, 
následne sa konsolidujú a... 

+

chýbajú príslušné
rozhodnutia na vrchných 
úrovniach

=

riešenie stráca svoje 
opodstatnenie a upadá
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Kritické faktory úspešného nasadenia PPM riešenia

Najprv analyzovať a optimalizovať príslušné procesy, až

následne implementovať PPM riešenie.

Reálne stanoviť cieľový stav, ale definovať kroky, ktorými 

sa k nemu chceme dopracovať.

Správne nastavené štandardy - ani viac, ani menej.

Interný marketing pre všetkých zainteresovaných.

„Úspešne sa podarí implementovať len to, čo je 

vyvolané reálnou potrebou spoločnosti.“
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Najprv analyzovať a optimalizovať príslušné procesy, až
následne implementovať PPM riešenie – príklad podľa PMI

Zdroj: Project Management Institute
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Reálne stanoviť cieľový stav, ale definovať kroky, ktorými sa 
k nemu chceme dopracovať - príklad

Fáza 1 Fáza 2 Fáza 3

Riadenie 
portfólií

Evidencia projektov v 
celom ich životnom 
cykle, jednoduchý
portfólio reporting

Idea manažment, 
what-if analýzy, 
rozvinutý portfólio 
reporting

Prioritizácia a selekcia 
projektov vo väzbe na 
firemnú stratégiu

Riadenie 
projektov

Plánovanie na úrovni 
hlavných fáz a míľnikov

Detailné plánovanie, 
štandardizovaná WBS

Optimalizácia 
plánovania, KPIs

Riadenie 
zdrojov

Kapacitné plánovanie 
na najvyššej úrovni
(generické zdroje alebo 
zručnosti) 

Plánovanie na úrovni 
konkrétnych mien

Sledovanie (tracking) 
skutočne odrobenej 
práce

Riadenie 
financií

Rozpočtovanie a 
prognózovanie 
nákladov/benefitov na 
najvyššej úrovni

Prepojenie na 
účtovný systém –
spoločný reporting s 
ERP

Využitie metodiky 
„Earned Value“
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Správne nastavené štandardy - ani viac, ani menej

Dostupná funkcionalita PPM riešenia

„Toto musí byť zadané v 
každom projekte“

Aby bolo možné konsolidovať
údaje o projektoch, musí sa 
definovať množina, čo je povinné
pre každý projekt

Táto množina by nemala byť
väčšia ako je nevyhnutné

Zadávanie väčšieho množstva 
povinných údajov zvyšuje úsilie aj 
na strane projektových 
manažérov, ťažšia 
kontrolovateľnosť kvality údajov 
na strane PMO. Zaplatí sa toto 
úsilie dosiahnutým efektom?

Vynaložené
úsilie

Výsledný
efekt >

konsolidácia údajov
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Interný marketing pre všetkých zainteresovaných 

Pre vedenie spoločnosti

sú hlavným zákazníkom celého riešenia, u nich sa konsolidujú

všetky údaje. Ak budú aktívne využívať údaje zo systému (osobne 

/ cez PMO), ostatní ich tam budú aktívne zadávať.

Pre projektových manažérov a členov projektových tímov

Sú zdrojom informácií v systéme, na kvalite vstupujúcich 

informácií závisí kvalita výstupov. Úlohou interného marketingu je, 

aby videli prínos riešenia pre spoločnosť aj pre nich samotných.

(aby videli vrchol pyramídy, nielen svoju základňu) 
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Zhrnutie predchádzajúcich informácií
... a ešte jedno odporúčanie pre úspešnú implementáciu

Softvérová podpora riadenia projektov a portfólií môže 

výrazne pomôcť - ale len v súlade s ostatnými 

komponentmi riadenia projektov (ľudia, procesy, 

organizácia).

Odporúčanie pre úspešnosť implementácie - mať za 

partnera spoločnosť, ktorá má potrebné znalosti a 

skúsenosti v oblastiach:

PPM metodológií

PPM aplikačných riešení.
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O spoločnosti PosAm

Spoločnosť PosAm sa svojimi softvérovými produktmi 

a konzultačnými službami zameriava na zlepšovanie podnikových 

procesov.

Chceme vám pomôcť nájsť vhodné riešenie, ako čo 

najúčinnejšie a najefektívnejšie riadiť vaše projekty 

a projektové portfólio vašej spoločnosti.
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Ponuka spoločnosti PosAm 

Komplexné služby súvisiace s nasadením PPM riešenia

Microsoft Enterprise Project Management

Služby súvisiace s implementáciou procesov a metód v 

oblasti riadenia projektov a portfólií

vychádzame z globálnych PM štandardov PMI, IPMA

Služby postiplementačnej technickej a metodickej podpory
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Pridaná hodnota služieb spoločnosti PosAm:

- spojenie doménových a technologických znalostí

Hlavným cieľom spoločnosti PosAm je prinášať úžitok 
prostredníctvom unikátnych riešení s využitím informačných technológií.

MS EPM riešenie

P
P

M
 m

e
to

d
o

ló
g

ia

poradenstvo

školenia metodiky

integrácia s ERP

implementácia riešenia

úprava riešenia

analýza a optimalizácia procesov

školenia používania MS Project

vypracovanie metodiky a smerníc
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PosAm RiešeniaUT

Vývoj a implementácia vlastných, platformovo 
nezávislých aplikačných riešenií pre podporu 
hlavných procesov vo verejnej správe a 
poisťovníctve, riadiacich a podporných 
procesov organizácií s dôrazom na správu 
dokumentov a znalostí vo všetkých  
segmetoch záujmu.

PosAm Aplikačné riešeniaUT

Pokrokové infraštruktúrne riešenia na báze 
technológií Citrix, Hewlett-Packard , IBM, SUN 
Microsystems a ďalších partnerov zamerané na 
riešenie otázok konsolidácie, centralizáce a 
bezpečnosti prístupu ku korporátnym dátam, 
aplikáciám a internetu. 

PosAm SlužbyUT

PosAm Infraštruktúrne  riešeniaUT

Care produkty starostlivosti o prevádzku 
aplikačných a infraštruktúrnych častí
informačných systémov. Služby informačných 
technológií v podobe analytických, 
implementačných a integračných prác,  služieb 
vzdelávania a servisu hardvéru.

Verejná správa  .   Priemysel  .   Banky a poisťovne.

PosAm základné fakty
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PosAm: kvalita

Národná cena SR za kvalitu (2003) 

Kvalita: ISO 9001:2000

ITIL ISO 20000-1

Informačná bezpečnosť ISO 27001

Enviro ISO 14001

BOZP OHSAS 18001

Certifikát EFQM ako prvý subjekt v SR

PosAm základné fakty
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PosAm: partneri

Citrix Product Partner and Best Reseller 2006

HP Excellent Partner 2005

IBM Software Solution Partner 2005

Oracle Partner roka 2003, 2005 , Int’l Warrior of the 

Year za RIS (2004) 

SAP Business partner

1991 (1998 ASP) 2003 (2001 Partner) 2004

1994 1999

PosAm základné fakty

2006

2006
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PosAm: významné projekty a zákazníci

Rozpočtový IS, RIS (Aplikačné riešeniaUT a SlužbyUT) 

Allegro II a Allin (Aplikačné riešeniaUTa SlužbyUT) 

KIS (Aplikačné riešeniaUT) 

DataCentrum (Infraštruktúrne riešeniaUT a SlužbyUT) 

Centralizácia Allianz (Infraštruktúrne riešeniaUT a SlužbyUT) 

AllegroCare (SlužbyUT a Infraštruktúrne riešeniaUT) 

PosAm základné fakty
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PosAm: míľniky

1990: Niekoľko nadšencov Apple zakladá

Posonium America.

1991: PosAm prvým partnerom HP na Slovensku.

1994: Partnerstvo s IBM/Lotus. Potvrdenie zmeny 

platformnej orientácie. Spustenie vývoja 

vlastného softvéru. 

2004: Zmena organizačnej štruktúry a 

segmentová orientácia.  

2005: Podiel služieb na predaji prekročil 50%.

2006: Veľké outsourcingové projekty a nárast 

počtu zamestnancov na 230.

PosAm základné fakty
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? Priestor pre Vaše otázky ?

Za pozornosť ďakuje:

Peter Chvostál

projektový manažér

PosAm, spol. s r. o.

peter.chvostal@posam.sk
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