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Partner poradenské sítě pro podnikatele ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
 

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje  

spolu s  

Projektovým klubem Ostrava 
  

si Vás dovolují pozvat na seminář 

 

Nové trendy v IT podpoře řízení projektů 

v ČR i zahraničí 

 

Objevte možnosti, jak si usnadnit práci při realizaci svých projektů chytřejším využitím IT 
podpory pro řízení projektů. Čeká vás přehlídka mezinárodních novinek, ukázky konkrétních 

programů vč. praktického způsobu využití a také diskuze o implementaci i budoucích trendech. 
 

Termín: středa 20. června 2018 od 9.00 hod  

Místo konání: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (mapa ZDE) 

Program: 

08.30-9.00   Registrace 

9.00-9.50  Projekty ve firmách, význam IT podpory, mezinárodní přehled dostupných možností 
Ing. Mira Vlach, nezávislý specialista na řízení projektů, organizátor Projektového klubu 

 Odlišnosti projektů v jednotlivých oborech a jaké požadavky to klade na jejich řízení 

 Význam a možnosti IT podpory v řízení projektů (nemusí to být jen o MS Projectu a/nebo 
Excelu) 

 Z čeho se dá vybírat aneb mezinárodní přehled nejzajímavějších produktů z pohledu 
českého uživatele 

9.50-10.30  Projektově.CZ a příklad využití ve výrobní firmě  
Ing. Zdeněk Solnický, jednatel Projektově.CZ  

 Představení služby Projektově.CZ  

 Ukázka využití ve výrobní firmě 

 Dobré praktiky pro řízení mezinárodních projektů 

10.30-11.00  Coffee break – diskuze u kávy a výměna zkušeností jednotlivých účastníků 

11.00-11.30  ApuTime jako odvážný inovátor oboru s mezinárodní ambicí 
Ing. Martin Lonský, CEO startupu ApuTime 

 Představení startupu a služby ApuTime 

 Kde vidíme trendy budoucnosti a kam se trh může posouvat 

 Zkušenosti s dobýváním zahraničního trhu 

https://mapy.cz/zakladni?x=18.2644392&y=49.8270219&z=17&source=firm&id=348241
http://www.skolenipm.cz/
http://www.projektovyklub.cz/
https://www.projektove.cz/
https://www.aputime.com/cs/cs_CZ/
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11.30-12.15  Jak vybrat a nasadit SW pro řízení projektů  
Panelová diskuze, uvede a moderuje Mira Vlach 

 Jak vybírat projektový software 

 Best practice k implementaci 

 Co programy pro řízení projektů dokáží vyřešit a co ne 

 Problémy účastníků s využitím SW a jak se dají řešit 

 Mezinárodní pohled: vybrat doma nebo v zahraničí? 
  

12.15-12.45  Dotazy, diskuse, individuální konzultace, konec semináře 

 

 

Účastnický poplatek:  AKCE JE BEZPLATNÁ - Kapacita omezena.  

Uzávěrka přihlášek:      19. 06. 2018           

Kontaktní osoba:          Jan Skipala, Hana Simonová, tel: 597 479 330, e-mail: een@khkmsk.cz 

 

 

REGISTRACE PŘIHLÁŠEK: www.khkmsk-registrace.cz 

 

http://www.khkmsk-registrace.cz/

