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Ultima șansă de înregistrare pentru trainingul
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Managementul Serviciilor IT pentru IMMurile din Romania
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Proiectul european ITSM4SME abordează provocările actuale ale IMM-urilor din România,
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Bulgaria sau Slovenia
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Tîrgu Mures, 04.06.2015

7
8

Mai mult de 250 de participanți din Regiunea Dunării au participat deja la un training

9

ITSM4SME. Proiectul european se încheie în septembrie 2015, dar persoanele interesate se
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pot înregistra în continuare la un curs. Trainingurile sunt gratuite și co-finanțate de programul
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european Leonardo da Vinci.
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Proiectul ITSM4SME oferă un set unic de două cursuri de Management al Serviciilor IT, care

14

sunt adaptate la nevoile de afaceri specifice ale IMM-urilor din Bulgaria, România și Slovenia.
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Primul training "IT-ul: Factor de cost sau avantaj strategic ?" ilustrează dintr-o perspectivă de
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afaceri cum ar putea beneficia IMM-urile de utilizarea Managementului Serviciilor IT (ITSM) și
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de ce utilizarea ITSM promite multe. Acesta clarifică în aproximativ 2 ore ce sunt serviciile IT

18

și modul în care companiile pot alinia strategia lor IT cu strategia lor de afaceri. Modulul explică

19

cu studii de caz din viața reală, cum pot fi gestionate serviciile IT pentru a inova procese și
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produse, pentru a contribui cu o valoare reală pentru afaceri. Principalul grup țintă al acestui
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training de scurtă durată este format din manageri (CEO, CIO, departamente) și coordonatori
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de proiect.
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Al doilea training "Managementul Serviciilor IT: Abordarea tip carte de bucate", explică

25

practicile curente în Managementului Serviciilor IT (ITSM) pentru IMM-uri din perspectiva

26

tehnologiei. Metoda ITSM4SME modulară și simplificată este prezentată pas cu pas.
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Subiectele principale ale trening-ului sunt: Servicii IT, management la nivel de servicii, strategii
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de tehnologie, sisteme și servicii externalizate, operațiunile de mentenanță și de infrastructură,
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arhitectura companiei și îmbunătățirea continuă a serviciilor. Acest training are caracterul unui

30

atelier de lucru, durează doar o jumătate de zi și este proiectat pentru toate tipurile de angajați

31

IT, cum ar fi dezvoltatori, operatori de sistem, manageri (IT, de proiect, de departamente)
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32
33

Mai

multe

informații

despre

înregistrarea

pot

fi

găsite

pe

internet:
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http://www.itsm4sme.eu/training. Pe această pagină, o nouă și cuprinzătoare platformă
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eLearning poate fi accesată gratuit. Modulele eLearning se adresează tuturor subiectelor

36

relevante ale ITSM în detaliu și conțin prezentări video, multe exemple practice, evaluări și un
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mediu special de modelare pentru IMM-uri.
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LEONARDO DA VINCI este programul Uniunii Europene pentru educație și formare

40

profesională. Este denumit după omul de știință renascentist italian și sprijină și completează

41

politica de formare profesională din țările participante. Programul Leonardo da Vinci

42

promovează cetățenii în Europa prin dobândirea de competențe internaționale. Pe de altă

43

parte, el contribuie prin modelele de proiecte europene la inovații și îmbunătățiri în sistemele

44

educaționale din țările participante.

Despre ITSM4SME
Proiectul ITSM4SME se bazează pe rezultatele proiectului INNOTRAIN IT - INTERREG IVB
Europa Centrală. Rezultatele inovatoare ale proiectului, de exemplu metoda ITSM, conceptul
de training, materialele de instruire și instrumentul de modelare ITSM ale proiectului, sunt
adaptate și transferate în Bulgaria, România și Slovenia.
În consecință, Consorțiul este format din trei parteneri care au făcut parte din consorțiul
INNOTRAIN IT și acoperă responsabilitățile conceptuale și metodologice, precum și trei
parteneri de formare din regiunea Dunării, care au o vastă experiență de formare în
managementul IT și abilități de inovare. ITSM4SME este finanțat de către Comisia Europeană
în cadrul programului Leonardo da Vinci și are un buget total de aproape 400.000 de euro.
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