CHARLES L. NOVAK
EXKLUZIVNĚ V ČR
Pozvánka na kurz celosvětově uznávaného lektora!

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ
(IBP / ES&OP)

Řešení + Benefity

Máte nastaveny firemní procesy a přesto nejste spokojeni s výsledky?

Snížení pracovního kapitálu až o 30 %.

Nastavené procesy nemají schopnost se kontinuálně zlepšovat?

Zvýšení hrubého výnosu firmy.

Jednotlivé řídící úrovně nejsou dostatečně propojeny a nenaplňují
strategické cíle?

Zvýšení přesnosti finančního plánu.

IBP/ES&OP je logický proces, který propojí f inanční plán, f inanční
předpověď, obchodní a marketingové plány a operativní plány.
Propojí taktické plány s aplikací strategie a poskytne nástroje k
průběžné kontrole platnosti strategie. V prostředí měnících se
tržních a ekonomických podmínek dává managementu jistotu v
rozhodování o změnách plánů, protože plány a výhledy jsou
aktualizovány a vyhodnocovány každý měsíc.

Schopnost vytvoření finančních a operativních plánů na více let.

Vhodné pro týmy i jednotlivce.
13. a 14. 5. 2020 - CE-PA, Vavrečkova
5262, 760 01 Zlín
Kontakt: Radka Dvořáková

radka.dvorakova@ce-pa.cz, +420 604 251 808

Bonus po skončení semináře:

30.000 Kč bez DPH
(1.170 EUR)

Možnost bezplatných konzultací po dobu 2 měsíců
formou telefonické a e-mailové komunikace.

CHARLES L. NOVAK, hlavní konzultant Jaguar-APS. Více než 25 let
zkušeností v oblasti řízení a poradenské činnosti zaměřených
na plánování poptávky a dodávek.
Dosahuje úspěchů při snižování nákladů podniků, zvyšování
efektivity a zlepšování ziskovosti. Zaměřuje se na transformaci jedné
nebo všech klíčových oblastí: lidé, proces a technologie.

10% sleva

při registraci do 15. 4. 2020, nebo při 2 přihlášených účastnících z jedné společnosti.

FOR INDUSTRY

CHARLES L. NOVAK
EXKLUZIVNĚ V ČR
Pozvánka na kurz celosvětově uznávaného lektora!

ŘÍZENÍ POPTÁVKY A PŘEDPOVĚĎ PRODEJE
BEST PRACTICES
Zákazníci požadují stále rychlejší dodávky a obslužnost? Pracujete
v režimu "přežití" a často vám chybí zdroje či znalosti potřebné k
efektivnímu řízení štíhlejšího dodavatelského řetězce?
Zkvalitnění managementu poptávky je jedním z klíčových kroků na cestě
ke štíhlému dodavatelskému řetězci. Řízení dodavatelského řetězce
přináší zvýšenou spokojenost zákazníků, vyšší hrubé výnosy i čisté zisky.
Tento seminář vám pomůže v rozhodování, jak se posunout na vyšší
úroveň předpovědí poptávky. V rámci semináře poskytneme nástroje,
které pomohou s validací dat použitých pro předpovědi, zvýšením
efektivity vašich statistických nástrojů a zásadním zefektivněním
produktivity vašich plánovačů. Tímto se může vaše f irma odlišit od
konkurence.

Vhodné pro týmy i jednotlivce.

Získáte
Nastavíte si proces efektivního předpovídání.
Vyberete si techniky předpovídání a analýz, které nejlépe
vyhovují vaší situaci.
Naučíte se rychle a přesně analyzovat historická data.
Využijete přínosy z kombinování různých metod předpovídání
a zvýšíte si tak přesnost a stabilitu předpovědí.

Je třeba, aby si účastníci přinesli vlastní notebook.
V programu MS Excel je nutné aktivovat doplňky Analýza dat
a Řešitel (vyžaduje instalační CD).
19. a 20. 5. 2020 - CE-PA, Vavrečkova
5262, 760 01 Zlín
30.000 Kč bez DPH
Kontakt: Radka Dvořáková
(1.170 EUR)

Bonus po skončení semináře:

Možnost bezplatných konzultací po dobu 2 měsíců
formou telefonické a e-mailové komunikace.

radka.dvorakova@ce-pa.cz, +420 604 251 808

CHARLES L. NOVAK, hlavní konzultant Jaguar-APS. Více než 25 let
zkušeností v oblasti řízení a poradenské činnosti zaměřených
na plánování poptávky a dodávek.
Dosahuje úspěchů při snižování nákladů podniků, zvyšování
efektivity a zlepšování ziskovosti. Zaměřuje se na transformaci jedné
nebo všech klíčových oblastí: lidé, proces a technologie.

10% sleva

při registraci do 15. 4. 2020, nebo při 2 přihlášených účastnících z jedné společnosti.

FOR INDUSTRY

