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Pregătiți pentru Transformarea Digitală: ITSM4SME

2

calificat mai mult de 340 de profesioniști IT și depășește

3

toate așteptările

4

Proiectul se încheie cu mare succes și partenerii sunt de acord să coopereze în continuare pe

5

efectul de pârghie în domeniul IT Service Management și al Transformării Digitale pentru IMM-

6

urile din regiunea Dunării

a

7
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Vienna, 15 Septembrie 2015

9
10

Mai mult de 340 de profesioniști IT din întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) au fost calificate în

11

regiunea Dunării în cadrul proiectului european ITSM4SME. Participanții au fost instruiți în

12

Managementul Serviciilor IT (ITSM), în scopul de a optimiza procesele de IT și de afaceri și să

13

se pregătească pentru Transformarea Digitală. ITSM4SME a durat doi ani și se termină în

14

septembrie 2015 cu mare succes. Cooperarea va continua, partenerii de proiect au stabilit o

15

rețea de cooperare pentru efectul de pârghie în domeniul IT Service Management și al

16

Transformării Digitale pentru IMM-urile din regiunea Dunării.

17

ITSM4SME regiunea Dunării a fost una dintre cele mai mari inițiative de calificare pentru a

18

îmbunătăți competențele de management în servicii ale profesioniștilor IT. ITSM4SME a oferit

19

un set unic de două cursuri de Management al Serviciilor IT și o pregătire format eLearning

20

care au fost adaptate la nevoile de afaceri specifice ale IMM-urilor din Bulgaria, România și

21

Slovenia. Proiectul ITSM4SME a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul

22

Programului de Învățare pe toată durata vieții, Leonardo da Vinci.

23

Managementul Serviciilor IT este deja aplicat în multe întreprinderi mari. Cu toate acestea,

24

există un potențial imens pentru utilizarea sa în IMM-uri și un catalizator pentru Transformarea

25

Digitală în curs. Dar cadrele ITSM clasice, cum ar fi ITIL, COBIT sau TOGAF sunt prea

26

complexe pentru IMM-uri. Prin urmare, o procedură simplificată, metoda unică de

27

Managementul Serviciilor IT a fost dezvoltată în proiect.

28

Primul modul "IT- factor de cost sau avantaj strategic" s-a concentrat pe nevoile și subiectele

29

pentru factorii de decizie, cum ar fi CEO, CIO, manageri de departamente. Principalele subiecte
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30

au fost conștientizarea cu privire la ITSM, beneficiile de utilizare a paradigmei și potențialul de

31

inovare al tehnologiilor informaționale. Conducerea ar trebui să asigure introducerea în cadrul

32

companiei și că angajații operatori învață implementarea ITSM.

33

Cel de-al doilea modul "Service Management IT: Abordarea tip carte de bucate" s-a adresat

34

tuturor tipurilor de personal IT - de la manageri la dezvoltatori. Pe lângă conceptele de bază și

35

filosofia ITSM, pe bază de problematizare s-au explicat conceptele ITSM. Soluțiile, care au fost

36

prezentate sub forma de studii de caz, au fost modelate cu ajutorul unui instrument de

37

modelare. După ce au internalizat filosofia ITSM, aceștia ar putea merge pe o cale de inovare

38

pentru a găsi alte soluții de servicii pe cont propriu, utile pentru a îmbunătăți procesele lor de

39

afaceri. Cursul a oferit participanților, de asemenea, cunoștințe fundamentale și aptitudinil

40

sociale de schimbare organizațională. Actualmente în cursurile de formare, această

41

componentă este mult subestimată și nu face parte din training-urile cadru ITSM existente. Dar

42

fiecare schimbare de afaceri și servicii duce la situația în care angajații se confruntă cu o

43

schimbare a situației lor individuale de lucru. Prin urmare, al doilea modul de instruire a fost

44

foarte valoros pentru ca participanții să pună în aplicare metode de gestionare a serviciilor IT

45

cu succes în cadrul organizației lor.

46

După cursurile de formare față-în-față, participanților li s-a prezentat platforma eLearning

47

ITSM4SME (www.itsm4sme.eu). Participanții au putut aprofunda cunoștințele despre

48

managementul serviciilor IT independent de timp și de loc ca urmare a unei abordări ”blended

49

learning”. Platforma a oferit un curs eLearning structurat, inclusiv prezentări video si auto-

50

evaluări.

51

Pe baza rezultatelor proiectului, partenerii din rețea au fost de acord la conferința de la Viena

52

cu privire la crearea unei rețele de cooperare ITSM4SME în regiunea Dunării. Obiectivul

53

principal al rețelei este efectul de levier în domeniul Managementului Serviciilor IT și al

54

transformării digitale pentru IMM-uri. Organizațiile și persoanele interesate sunt binevenite să

55

se alăture rețelei.

56
57

LEONARDO DA VINCI este programul Uniunii Europene pentru educație și formare

58

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

59

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

60

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

61

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

62

educaționale din țările participante.
2650 Caractere / 358 Cuvinte
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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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