
ADVANTA / Strategické plánování 
a řízení podniku
Jakým způsobem ve firmě prosazujete a zavádíte změny? Dokážete je účinně řídit a zároveň 
udržovat konzistentní firemní strategii? Schopnost cíleně a systematicky vylepšovat vlastní 
procesy a rychle se přizpůsobovat neustále se měnícímu prostředí jsou klíčové předpoklady 
dlouhodobého stabilního vývoje firmy. Představujeme vám nástroj ADVANTA, který 
umožňuje efektivně sjednotit dílčí změnové projekty s celkovou firemní strategií. Ukážeme 
vám, že s jeho pomocí bude rozvoj vašeho podniku o mnoho snadnější.

Od vize ke skutečnosti
Sladění firemní strategie a změnových projektů je otázkou 
dvou odlišných přístupů k fungování firmy. Na jednu 
stranu je strategie určována vedením nebo vlastníky, 
motivována vůlí měnit stav věcí a její ryzí podoba se do 
detailu nezabývá praktickou stránkou projektového řízení. 
Na druhou stanu je ale úspěch strategie velmi závislý 
na tom, jak se myšlenku nebo vizi podaří přeložit do 
konkrétních úkolů s přesně definovatelnými a měřitelnými 
výsledky.

Představujeme vám systém ADVANTA, který tyto dva 
odlišné přístupy spojuje. Ukážeme vám, že firemní 
strategii i jednotlivé konkrétní projekty lze spojit do 
harmonického celku. Zjistíte, že sdílet vaši vizi, motivovat 
pro ni váš tým, naplánovat, uskutečnit a změřit konkrétní 

výsledek lze prostřednictvím jediného nástroje. Budete 
překvapeni, jak snadno se vize stává skutečností.

Tvorba myšlenkových map a elektronický 
flip-chart
Vytvoření dokonalé strategie vyžaduje dobrou přípravu. 
Nástroj ADVANTA obsahuje vizuální editor, který slouží jako 
rychlý poznámkový blok, v němž je možné vaše nápady 
formou schémat okamžitě vizualizovat. Zároveň se k nim však 
můžete kdykoli vracet a rozpracovat je do dalšího detailu. 

Editor je zároveň elektronickým flip-chartem. K vaší vizi lze 
kdykoli přizvat další účastníky a nechat je brainstormovat 
společně s vámi. Až si budete jistí, že jste svou vizi 
zachytili správně, jste už jen několik kliků myši vzdáleni od 
transformace celého schématu do projektových zadání.
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Aby vám bylo rozumět
Nástroj ADVANTA vám umožní zakreslit strategii společnosti 
libovolným způsobem. Můžete zvolit balance scorecard, 
vyjádřenou třeba Norton/Kaplan schématem, nebo se může 
jednat o zápis podle teorie omezení.

V každém případě je strategie a její jednotlivé logické kroky 
vždy spojena s konkrétními projekty v systému ADVANTA. 
Jejich postup se tak stává součástí schématu. Nemusíte 
tedy vyhodnocovat konkrétní aktivity, abyste získali přehled 
o tom, jak blízko jste vytyčenému cíli. Vám, ale i všem 
ostatním, kteří jsou součástí vašeho velkého plánu, k tomu 
stačí jeden pohled.

Zapojte celý tým a generujte nápady
Další způsob, jak přistoupit ke změnám v podniku, je přímé 
zapojení jeho zaměstnanců. Systém ADVANTA byl navržen 
ke každodennímu použití velkou skupinou lidí. Je proto 
velmi snadné jeho funkci přizpůsobit také ke správě nápadů 
a podnětů k dalšímu vývoji firmy.

Diskuse o změnách, zavedení zaměstnanecké knihy přání 
a stížností, podnětové soutěže nebo pravidelné ankety 
a jejich vyhodnocení, sběr inovačních nápadů, to vše 
v důvěrně známém a uživatelsky přívětivém nástroji, který 
je zároveň komunikační platformou vašich strategií a vizí. 
Angažovanost ruku v ruce s informovaností. Nejlepší cesta, 
jak zapojit ty, kterým úspěch firmy leží na srdci úplně stejně 
jako vám.

Vše na jednom místě
ADVANTA je připravena pokrýt celý soubor událostí 
spojených s přípravou, definicí a zaváděním vašich cílů 
nezávisle na tom, jak ambiciózní jsou. Začnete formováním 
a definováním cílů, navážete je na konkrétní projekty, 
delegujete jejich vykonávání nebo definujete jejich milníky 

a zvolíte klíčové ukazatele. Zároveň se systém postará, abyste 
v každý moment měli dokonalý přehled o tom, jak jsou vaše 
vize implementovány. 

ADVANTA je připravena na sběr dat, jejich organizaci, 
případně navázání jiných informačních systémů. 
Vyhodnocení může mít stejně jednoduchou formu jako 
vizuální schéma – ADVANTA v něm pouze zohlední stav 
projektů. Nebo lze sáhnout po komplexnější datové analýze, 
využít metrik a trendů ve vyhodnocení formou vizuálních 
grafů, které jsou pro vás nebo kohokoli pověřeného 
dostupné v kontrolním panelu systému.

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

Klíčové přínosy nástroje ADVANTA
» Shromáždění nápadů, zlepšovacích návrhů 

vašich zaměstnanců nebo komentářů 
k podnikovým procesům na jediném místě.

» Vizualizace firemní budoucnosti, ať už 
formou motivačních cílů, nebo přehledných 
„akčních plánů“.

» Vytváření strategických vývojových plánů 
a jejich přímé začlenění do organizační 
struktury a projektových úloh firmy.

» Správa organizačních a rozvojových projektů 
na jednom místě, transparentně a dostupně 
pro všechny účastníky procesů.

» On-line diskuse včetně archivu.

» Sledování stavu organizačních projektů 
v reálném čase.

» Zapojení co nejširšího okruhu 
spolupracovníků bez dodatečných nákladů.


