Äri ja tehnoloogia kooskõla juhtimine
IT Strateegiline juhtimine, investeeringute planeerimine ja eelarve koostamine

01. märts 2018
Kestus: 1 päev
Tallinn
Tehnoloogia kasutamine äris võib oluliselt suurendada töötajate efektiivsust, tagada ettevõtte
jätkusuutlikkust ja tõhustada planeerimist. IT-valdkonna arengud on muutnud praktiliselt kõiki tooteid
ja teenuseid automaatsemaks ja kiiremaks ning igapäevaseks on saanud tegevused, mis polnud enne
võimalikud. Areng jätkub ja IT roll ettevõtte toimimises muutub üha vältimatuks.
Teisalt on IT-valdkonnas võimalik kiiresti kulutada palju raha. Põnevate akronüümidega palistatud
serverid, kettamassiivid, infosüsteemi rakendused, viirustõrjed, rämpspostifiltrid, tarkvara litsentsid,
võrguseadmed, sülearvutid ja paljud teised tooted maksavad palju.
Tehnoloogia investeerimisotsused peavad lähtuma äristrateegiast ja põhiprotsesside vajadustest.
Oluline kriteerium IT tegevus- ja investeerimiskava planeerimisel on aus hinnang ettevõtte võimekusele
vajalikke juurutustöid ellu viia.
Koolitusel osalenu saab teadmised IT-strateegilise planeerimise põhialustest ning oskused IT tegevuskava ja eelarve koostamiseks.
Koolitusele on oodatud
ettevõtete IT-juhid ja väiksemate ettevõtete tegev- ja tippjuhid, kes vastutavad oma organisatsioonis IT-juhtimise eest.
Koolituse tulemused
Koolitusel osalenu:
- teab efektiivse ja jätkusuutliku IT valdkonna korralduse põhimõtteid;
- mõistab seosed organisatsiooni strateegiliste vajaduste ja infotehnoloogiliste võimaluste vahel
- oskab hinnata ettevõtte IT küpsustaset ja hetkeolukorda;
- oskab koostada IT tegevuskava ja eelarvet.
Koolituse tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude, rühmatööde, harjutuste lahendamise käigus. Koolituse läbinud osalejatele
väljastatakse tunnistus.
Koolituse eesmärk
on anda põhiteadmised IT valdkonna mõistlikust korraldusest ja oskused tehnoloogia investeeringute optimaalseks planeerimiseks.
Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolitusel vaheldub teooria ja hea tava tutvustamine praktiliste rühmatööde ja harjutustega. Kohapeal valmivad rühmatööna hinnang ühe
ettevõtte IT küpsusele ja tema hetkeolukorra esmane kirjeldus ning koostatakse optimaalne IT eelarve.
Osalejad saavad koolituselt materjalid, mida on võimalik pärast koolitust abimaterjalina kasutada.

AJAKAVA
01.03.2018
09:45 - 10:00

Kogunemine
Koolitus toimub Bliss Majas aadressil Mustamäe tee 17, Tallinn, 2. korrusel. Koduleht.
Fuajees on olemas suunaviidad koolituse nimega.
Parkimine: Auto saate jätta maja ette Europargi parklasse. Koolituspäeva alguses saadetakse ringi käima
leht, kuhu saate kirjutada oma nime ja autonumbri. Kui olete oma autonumbri registreerinud, pargite koolituse
lõpuni tasuta.

10:00 - 11:30

1. Ärivajaduse hindamine
• IT strateegilise planeerimise põhialused
• Ettevõtte protsesside ja äristrateegia mõistmine
• Ärivajaduse kirjeldamine
Kasutatavad meetodid: lühiloengud, arutelud, rühmatöö.
Tutvustatakse IT strateegilise planeerimise olulisi teemasid, arutatakse erinevate valdkonna ettevõtete

eripärasid ja rühmatööna kirjeldatakse ühe ettevõtte ärivajadus.

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

2. IT hetkeolukorra hindamine
• Hetkeolukorda kirjeldavad teemad
• Hindamise töövõtted
• IT standardid ja raamistikud
• Ettevõtte IT küpsuse hindamine
Kasutatavad meetodid: lühiloengud, arutelud, rühmatöö
Saadakse ülevaade IT hetkeolukorra hindamise olulistest teemadest ja töövõtetest ning hinnatakse etteantud
metoodika alusel ühe ettevõtte IT küpsust.

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

3. Tegevuskava ja investeeringute planeerimine
• Tehnoloogia trendid
• Investeerimise põhimõtted
• Eelduste ja prioriteetide määratlemine
• IT tegevuskava koostamine
Kasutatavad meetodid: lühiloengud, arutelud, rühmatöö
Tehnoloogia trendide tutvustuse ja arutelu järel koostatakse rühmatööna ühe ettevõtte esmane IT
tegevuskava.

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

4. Eelarve koostamine
• Kulude terviklik planeerimine
• IT eelarve põhielemendid
• IT eelarve koostamise nipid
Kasutatavad meetodid: lühiloeng, rühmatöö
Põhimõtteid tutvustava sissejuhatuse järel koostatakse rühmatööna ühe ettevõtte IT eelarve kavand.

LISAINFO
Osalemise tingimused
Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.
Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil
põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui
teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust
samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%.
Muul juhul kuulub arve tasumisele.
Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või kulli.duubas@aripaev.ee.

