TATE International, s.r.o.,
vydavatel časopisu DSM – data security management
p o ř á d á
Akademii ICT managementu

Strategie ICT v 21. století I.
„Budování hodnoty, agility a inovace“

Kurz: 10. – 11. března 2020

NEJBLIŽŠÍ KURZY
Strategie ICT v 21. století I.

ICT je dnes velmi dynamicky obor, který vyžaduje
zvládání mnoha disciplín. Kurz vám pomůže se
zorientovat v potřebách pro 21. století:


jaké trendy by každý manažer měl vzít v úvahu
– jak ovlivňují IT a jak firmu



jak nastavit strategii IT a organizaci IT



jak řídit inovaci a změny ve firmě a přitom
udržet stabilní provoz



jaké disciplíny musí IT manažer zvládat

Pro koho je kurz určen?
 Management zodpovědný za ICT, CIO
 Management podniku
 Manažery provozních rizik

Získání certifikátu
 Po absolvování kurzu získáte kredity pro
získání certifikátu „Certifikovaný Manager ICT“
(Certified Manager of ICT – CMICT).

„Budování hodnoty, agility a inovace.“

10. – 11. 3. 2020
Digitalizace
31. 3. – 1. 4. 2020
Strategie ICT v 21. století III.

„Výzvy projektového řízení - legislativa, řízení, agilita“

21. – 22. 4. 2020
SLA v praxi
12. 5. 2020
Právo a IT
4. 6. 2020
Proč Akademie ICT managementu?
Pozice ICT manažera se stává stále náročnější. Základní rozpor spočívá v požadované dvojroli. Na jedné
straně se od CIO (Chief Information Officer) očekává
schopnost komunikovat s vrcholovým managementem a obchodními jednotkami o podpoře a realizaci
strategických cílů (ICT enablement and alignment),
na druhé straně statutární orgány předpokládají, že
CIO je manažer orientovaný na efektivní řízení ICT provozní továrny (ICT management and control). Kombinace těchto dvou požadavků klade na CIO v moderní
společnosti nebývalé nároky. Po mnoha letech strávených v ICT oblasti a nejen v ní se skupina sdružená
kolem TATE International a časopisu Data Security
Management rozhodla usnadnit současnému CIO
plnění jeho dvojrole systémem vzdělávacích kurzů vycházejících z dlouholeté světové i lokální praxe.

Partnerem pro tento kurz je společnost ICZ a.s.
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Datum kurzu: 10. – 11. března 2020

Počet kreditů: 13

1. den (dopoledne) – TRENDY
08:30–09:00

Registrace účastníků

09:00–10:30

Trendy a jak se s nimi vypořádat I
 Historie vývoje IT, hlavní vlivy a fenomény na dnešní podobu IT.
 Zlepšení agility a inovativnost – hledání Ideálního IT.
 Cloud, Více rychlostní IT, DevOps.
 Aplikace – digitalizace, flexibilita a agilita.
 Data – digitalizace zákazníka a umělá inteligence.

10:30–10:45

Přestávka na kávu

10:45–12:30

Trendy a jak se s nimi vypořádat II
 Infrastruktura – konsolidace, automatizace, hybridní cloud.
 Workplace – bezpečná spolupráce.
 IT provoz – proaktivita a automatizace.
 Bezpečnost – kyber obrana adaptivně.
 Finance – katalog služeb a transparentnost.
 Organizace a procesy – propojení historie, současnosti a budoucnosti.

12:30–13:10

Přestávka na oběd

1. den (odpoledne) – ICT STRATEGIE
13:10–14:45

Role CIO, Provoz a Řízení změn, Organizace IT I
 Role a výzvy CIO versus.
 Vývojová stádia – hašení, stabililizace, proaktivita, partnerství.
 Provoz - service desk, dohledové centrum, bezpečnostní monitoring

a řízení kapacit.
 Řízení změn – změny, projekty, programy, Strategické projekty.

14:45–15:00

Přestávka na kávu

15:00–16:45

Role CIO, Provoz a Řízení změn, Organizace IT II
 Architektura a Enterprise architektura.
 Organizace změn – Vodopád versus Agilita.
 Jak propojit organizaci IT se strategií, řízením změn a provozem?!
 Možnosti a příklady uspořádání IT organizace.
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Datum kurzu: 10. – 11. března 2020

Počet kreditů: 13

2. den (dopoledne) – ŘÍZENÍ A ORGANIZACE
09:00–10:30

IT strategie a vazba na firmu
 K čemu je IT strategie dobrá a jak ji postavit?!
 Navázání na strategii firmy.
 Velká témata – digitalizace, agilita/devops, cloud, vícerychlostní IT.

10:30–10:45

Přestávka na kávu

10:45–12:30

Principy a příklady IT Strategie
 Středobod – strategie aplikací.
 Navazující oblasti – infrastruktura, uživatelské prostředí, IT Provoz,

bezpečnost, finance a katalog služeb.
12:30–13:10

Přestávka na oběd

2. den (odpoledne) – MANAŽER
13:10–15:00

Manažer v IT
 Charakteristika manažera v IT.
 Jaké zkušenosti má mít a v čem musí obstát!
 x klíčových vlastností IT manažera pro 21.století.

L E K T O Ř I
RNDr. Eva Racková, CISA, EMBA
Eva Racková se informačním systémům a jejich bezpečnosti věnuje více než 20 let. 12 let vykonávala funkci
CIO pro společnost KPMG v České republice. Je členkou
redakční rady DSM a v současné době pracuje pro Radu
pro veřejný dohled nad auditem.

Ing. Lukáš Klášterský
Lukáš Klášterský v současnosti působí v oblasti IT Infrastruktury
v Erste group - předního poskytovatele finančních služeb ve střední
Evropě. V rámci více než 20 let profesního působení v oblasti IT
a Telco má bohaté zkušenosti s poskytováním služeb, realizací projektů a transformací, expertní znalosti trendů. Působil na manažerských pozicích debis IT Services Czech (později T-system), Lucent
technologies, Telefonica O2, Česká pojištovna/Generali Group.
V současnosti působí v oblasti IT infrastruktury Erste group.
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P Ř I H L Á Š K A
Termín:
10. – 11. března 2020

Strategie ICT v 21. století I.

Společnost:		

Oblast podnikání:

Adresa:		PSČ:

Město:

IČ:

DIČ:

Jméno:

Příjmení:		

Titul:

Funkce:

Telefon:		

Fax:

E-mail:

Zálohovou fakturu: ne q ano q

Účastnický poplatek ve výši
Kč včetně DPH prosím uhraďte na účet TATE International, s.r.o.
číslo 574171183/0300 u ČSOB a.s. Praha 1, IČ: 25148125, DIČ: CZ25148125.
Variabilní symbol: IČ firmy (soukromá osoba uvede číslo 9999).
Všechny bankovní poplatky spojené s registrací hradí účastník.
Dne: 				Podpis: 					Razítko:
Vyplněnou přihlášku zašlete na aict@tate.cz nebo využijte možnosti registrace na www.tate.cz.

Akademii ICT managementu pořádá TATE International, s.r.o.,
vydavatel časopisu DSM - data security management,
Hořejší nábřeží 21, 150 00 Praha 5,
tel.: +420 737 215 220, e-mail: aict@tate.cz.

Informace a účastnický poplatek
Cena kurzu včetně workshopu

16.500 Kč + DPH 21 %

Délka kurzu je 13 hodin. Počet kreditů za tento kurz je 13.
Workshopy jsou součastí všech bloků.
Účastnický poplatek kurzu zahrnuje kompletní studijní materiály a malé občerstvení.
V případě přihlášení 3 dny předem se poplatek navyšuje o 1.000,- Kč.
TATE International, s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit kurz, pokud se na něj přihlásí méně
jak 6 účastníků. V tomto případě Vám budou vráceny všechny již zaplacené poplatky.

Místo
konání:
ICZ a.s.
Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4 Nusle

Storno poplatky:
do 15-ti dnů před termínem konání kurzu se účtuje storno poplatek 1.000,- Kč. Do 3 dnů
před zahájením kurzu je storno poplatek 50 % z ceny kurzu. Později jsou storno poplatky 100 % z ceny kurzu.

Detaily placení:
Platit můžete bankovním převodem nebo zálohovou fakturou, kterou obdržíte na vyžádání.
Po obdržení platby na náš účet Vám vystavíme daňový doklad a zašleme potvrzení účasti. Všechny poplatky musí
být uhrazené na účet organizátora nejpozději den před konáním kurzu.

