
ADVANTA / Řízení projektů a správa 
projektového portfolia
Jak plánujete své projekty? Dokážete efektivně řídit jejich průběh? Klíčovými aspekty správy 
projektového portfolia je distribuce informací, vyhodnocení projektových údajů, optimální 
využití zdrojů a včasná reakce projektových týmů. Zapomeňte na hektické a zdlouhavé 
projektové porady, plné mailboxy nebo zvonící telefony. Seznamte se s nástrojem ADVANTA, 
který byl vytvořen, aby naplnil novodobé potřeby projektových manažerů.

Moderní přístup
Žijeme v době sociálních sítí. Naučili jsme se dívat na svět 
skrz okno internetového prohlížeče. Téměř nikoho dnes 
nepřekvapí, že kritická informace oběhne planetu v několika 
milisekundách. Proč by řízení projektů mělo probíhat 
odlišně? Zapomeňte na staré způsoby.

Představujeme vám systém ADVANTA, který definuje 
moderní způsob správy projektového portfolia. Systém, 
jehož výsostným cílem je vytvořit robustní, ale zároveň 
dostatečně lehkou a flexibilní základnu pro realizaci vašich 
projektů.

V systému ADVANTA je vaše portfolio přístupné skrz 
internetový prohlížeč. Odkudkoli můžete sledovat průběh 
projektů a kdykoli včas reagovat. A tím vaše možnosti teprve 
začínají…

Včasná identifikace a reakce
Zatimco dříve bylo nejdůležitější činností projektového 
manažera neprůstřelné plánování, dnes je to spíše schopnost 
umět plán rychle přizpůsobit měnící se situaci a postihnout 
všechny detaily změn v návazných aktivitách. Komplexita 
narůstá s velikostí, množstvím nebo geografickou distribucí 
řešených úloh.

Systém ADVANTA má takový způsob práce zahrnut ve své 
podstatě. Skrz přehledné webové rozhraní je informace 
okamžitě viditelná nejen vám, ale i všem ostatním členům 
projektového týmu. Hned po přihlášení se na vaší zdi 
událostí dozvídáte stručným sumářem o všech relevantních 
změnách. Jakýkoli detail lze podchytit už na začátku, a snížit 
tak riziko negativního dopadu na průběh projektů.

Živé plánování a diskuse
Každý z vašich expertů může v živém náhledu sledovat 

aktuální podobu projektového plánu. Můžete naplánovat 
hrubou kostru projektu a přidělit pravomoce tak, aby 
jak plán, tak vykonání úloh provedl příslušný člen týmu. 
Projektový plán může být podroben i schvalovacímu řízení, 
vyžaduje-li to podstata projektu nebo vašich pracovních 
postupů.

Klíčové přínosy nástroje ADVANTA
» Plná kontrola produktového portfolia nebo 

jednotlivých projektů. 

» Systematické monitorování a automatický 
reporting, okamžitá priorizace vybraných 
projektů nebo celých projektových celků.

» Plná transparentnost dat a možnost jejich 
okamžité vizualizace.

» Jednotná informační platforma pro všechny 
členy projektového týmu, shromažďování 
relevantních dokumentů k projektům na 
jednom místě.

» Snadná a vysoce efektivní komunikační 
platforma mezi zaměstnanci firmy 
a externími dodavateli.

» Risk management, orientace na výsledek 
a řešení problémů v reálném čase 
a odkudkoli.

» Zjednodušení administrativy 
a administrativní zátěže členů projektového 
týmu.

» Snadná implementace s vynaložením 
minimálních nákladů.

» Rychlé zhodnocení investice ve formě 
okamžitých přínosů pro chod firmy.



Další užitečnou součástí systému ADVANTA je diskusní 
modul. Je komfortním a rychlým prostředkem výměny 
informací při řešení nastalých problémů nebo při konsolidaci 
projektových cílů a záměrů mezi členy týmu. Diskuse se 
nemusí vázat ke konkrétním úlohám projektu. Lze díky 
ní vytvořit „virtuální prostor“, do kterého budete sbírat 
libovolné podněty. Ty můžete kliknutím myši transformovat 
do nového projektu či úkolu, který tím získává přidanou 
informaci o jeho vzniku nebo důvodech.

Od vize ke skutečnosti
Projektové plánování v systému ADVANTA se neomezuje 
na Ganttův diagram a definici zdrojů. Dalším moderním 
způsobem přístupu k plánování je vizuální editor. V něm 
můžete zohlednit strukturu nebo sled více projektů a jejich 
vzájemnou provázanost. Můžete zakreslit procesní schéma, 
strategický plán nebo vaši vizi. Jednotlivé prvky diagramu 
pak můžete napojit přímo na konkrétní projekty nebo úlohy 
a v průběhu projektu vizuálně sledovat postup prací.

Systematické vylepšování procesů
Používání software ADVANTA přináší z dlouhodobého pohledu 
ještě jednu nespornou výhodu. Umožňuje vám vytvořit 
znalostní bázi, zavést principy změnového managementu 
a kontinuálního sledování kvality, organizovat vlastní 
transformační nebo inovační projekty a stále se opírat o historii 
projektů a zkušeností, které jsou systémem již archivovány.

Hodnota systému dále roste s jeho akceptací uvnitř 
firmy. Flexibilní softwarová platforma a konfigurovatelná 

projektová databáze znamenají, že jakýkoli budoucí 
požadavek budete schopni řešit bez nutnosti 
programování nebo složitých upgradů.

Jednotný nástroj pro spolupráci
Správa projektového portfolia vyžaduje zapojit nejen 
interní zaměstnance, ale také externisty nebo partnerské 
firmy. ADVANTA tuto potřebu zohledňuje a díky vstřícné 
licenční politice umožňuje neomezeně vytvářet nové 

uživatele s přístupem pro čtení. Vaši externí partneři tím 
získávají veškeré informace, potřebné k výkonu úloh. 
Správu informací máte samozřejmě stále pod kontrolou. 

Při návrhu systému ADVANTA byla zohledněna také 
formální stránka projektů. Projektové workflow lze 
formalizovat prostřednictvím dokumentů nebo 
dokumentových předloh, odkládaných do pokročilého 
dokumentového skladu. Ten může být, podobně jako 
projekt samotný, rozdělen dle delegací pracovních 
úloh nebo může být přiřazen jednotlivým projektovým 
fázím. Postup projektu může být dokonce podmíněn 
připojením povinného dokumentu (např. schvalovacího 
formuláře, hodnotící zprávy, výsledku testu apod.). Vaše 
projekty jsou tak průběžně doplňovány o kompletní 
archiv podkladů, ke kterým se lze kdykoli vrátit. Vše 
relevantní je uloženo na jednom místě, přehledně a pro 
kohokoli z týmu nebo externích partnerů. Už nikdy 
nebudete muset trávit čas hledáním projektových příloh 
v e-mailech.



Hloubková analýza dat a vizualizace
Jedním ze stěžejních požadavků pro efektivní správu 
projektového portfolia je schopnost správně a včas 
vyhodnotit projektová data. A nezáleži na tom, jestli 
potřebujete sledovat hodnotu budoucích investičních 
záměrů, vytížení zdrojů, impementační harmonogram 
nebo postup prací u vývoje nových produktů. ADVANTA 
disponuje možností komplexní OLAP analýzy veškerých dat 
v systému.

Jednotlivé datové výstupy lze připravit do šablon 
a v různých částech systému zobrazovat formou 
kontrolních indikátorů. Samozřejmostí je vytvoření 
projektového dashboardu a aktualizace dat v reálném 
čase. Data lze na mnoho způsobů graficky vizualizovat. 
Nejdůležitejší grafy s přehledem vašeho portfolia 
může systém zobrazit již na titulní stránce. Reporting 
managementu nebyl nikdy snažší.

Návaznost na plánování zdrojů
Vizualizace se týká nejen projektových dat, ale i rozložení 
zdrojů. Pokud se nespokojíte s kontrolními projektovými 
indikátory, je možné celý systém provázat s vaším 
účetním software, čímž ADVANTA získává také přístup 
k finančním ukazatelům a možnost pokročilé finanční 

analýzy. Hodnocení projektů podle jejich přínosu, redukce 
nákladů, vyhodnocení efektivity nebo nákladovosti, to 
jsou jen náznaky možností, které lze v systému realizovat. 

Samozřejmostí je také alokace lidských zdrojů a podrobná 
analýza vytíženosti, funkce spojené s organizací 
a plánováním času nebo uživatelův individuální 
projektový kalendář. A pokud vás zajímá přesné vytížení 
s ohledem na plnění pracovních úloh, systém umožňuje 
automatizaci pracovních výkazů, nastavení jejich 
schvalovacího procesu i účtování odměn dle skutečně 
vynaložené práce. Zdroje vašich projektů tak budete mít 
vždy pod kontrolou.

Rychlá implementace
Internetový prohlížeč, přehledné a intuitivní grafické 
rozhraní, možnost přístupu odkudkoli, kde je internetové 
připojení. To jsou aspekty, které výrazně redukují 
požadavky na budoucí uživatele systému ADVANTA. 
Zaškolení nových pracovníků tak není otázkou několika 
dní, ale pár hodin.

Ani z pohledu implementace do firmy není ADVANTA 
náročná. Typický implementační projekt probíhá v řádu 
několika málo týdnů. Na jeho počátku zjistíme, jak vám 
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můžeme pomoci s nastavením metodiky nebo firemních 
procesů. Pokud nedisponujute infrastrukturou nutnou 

k provozu systému, připravíme pro vás přístup k systému 
na naší vlastní infrastruktuře formou služby na míru.

Podrobnější informace o software ADVANTA, případové studie nebo možnost vyzkoušení demo verzí naleznete na adrese  
www.advanta-group.cz


