Kurz Management inovací v IT
Innovation Management in IT
Digitální transformace začíná změnou paradigmatu role IT v organizaci, z dodavatele
služeb na zdroj inovací a nových digitálních schopností celé organizace.
Délka kurzu:

1 den

Datum, registrace: stránka kurzu zde nebo na webu www.q4it.eu
Popis kurzu:

Jaká je role IT v inovacích? Pasivní reakce na požadavky z byznysu? Nebo je IT aktivní složkou
inovačního systému v moderní organizaci? Tento kurz přináší novou perspektivu zapojení IT do
inovačního úsilí uvnitř i vně organizace.

Předpoklady:

Jako vhodné koncepty k seznámení před kurzem doporučujeme kurz DCMM Masterclass, a normy ISO
44001 a ISO 56002, není to však podmínkou účasti na kurzu.

Cílová skupina: Primárně inovačně zaměření vedoucí a ředitelé IT, CIO. Dále vedení společností (společná účast CIO
s dalšími členy vedení je přínosná), dále všechny manažerské pozice v IT.
Co se účastníci naučí: Kurz seznámí účastníky s rolí IT v inovacích, jak nastavit a řídit inovační systém z pohledu IT
managementu. Kurz naučí účastníky teoretické i praktické postupy k hledání inovací, popíše inovační
ekosystémy a jaké jsou charakteristiky kolaborativních modelů na bázi informační teorie.
SFIA dovednosti: INOV – Innovation, METL – Methods and tools, FEAS – Feasibility assessment, OCDV
- Organisational capability development, BPRE - Business process improvement
Navazující kurzy: DCMM Masterclass - o inovační metodice DCMM, DCMM Manager, Managing Knowledge Worker
Quality, dále kurz Digital IT Strategy – o IT strategii pro digitální éru.
Program kurzu – 1 den:
 Terminologie – zlepšení, změna, inovace jako propojené oblasti
 Přístupy k inovacím v metodikách ITSM, ITIL, Agile, DevOps, SFIA, DCMM, ISO
 Hlavní části norem ISO 56002, ISO 44001 a jejich aplikovatelnost z pohledu IT
 Metodika DCMM : Digital Capabilities Management Model – Inovace a Spolupráce jako hlavní motivátor
 Inovační výbor DCIB, inovační klustery aktivit – innovation stories
 Inovační ekosystémy a zapojení do jejich fungování, iniciace nového inovačního ekosystému
 Organizace IT pro podporu inovací – role IT, role vrcholového managementu, role partnerů
 Analýza inovačního potenciálu – IT Innovation Index
 Online certifikační test CIMIT – Certification Innovation Management in IT
Doplňující informace:
 Většina pojmů užitých v kurzu je zachována v angličtině, kurz je veden v češtině
 Obsah kurzu může být uzpůsoben pro specifické potřeby, například půldenní workshop pro uzavřenou skupinu
 Kurz lze zakomponovat do vzdělávacích plánů v oblasti inovací a znalostní ekonomiky
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