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Pripravljeni

na

digitalno

transformacijo:

projekt

2

ITSM4SME je usposobil več kot 340 IT strokovnjakov in

3

s tem presegel vsa pričakovanja

4

Projekt je bil zaključen z velikim uspehom in projektni partnerji so se strinjali z nadaljnjim

5

sodelovanjem na spodbujanju upravljanja z IT storitvami in digitalno transformacijo za MSP v

6

podonavski regiji.

7
8

Dunaj, 15. september 2015

9

V okviru evropskega projekta ITSM4SME je bilo v podonavski regiji usposobljenih več kot 340

10

IT strokovnjakov iz malih in srednjih podjetij (MSP). Udeležence se je izšolalo za upravljanje z

11

IT storitvami (ITSM) z namenom, da se optimirajo njihova IT in postopki poslovanja ter da se

12

pripravijo na digitalno transformacijo. Projekt ITSM4SME je trajal dve leti in se bo uspešno

13

končal septembra 2015. Sodelovanje se bo nadaljevalo, projektni partnerji so ustanovili

14

omrežje za spodbujanje upravljanja z IT storitvami in digitalno transformacijo za MSP v

15

podonavski regiji.

16

ITSM4SME podonavske regije je ena izmed največjih kvalificiranih pobud za izboljšanje

17

upravljanja z IT storitvami in kompetenc strokovnjakov za IT v MSP v podonavski regiji.

18

Projekt ITSM4SME nudi edinstveni sklop dveh usposabljanj upravljanja z IT storitvami, ki sta

19

posebej prilagojeni specifičnim potrebam majhnih in srednje velikih podjetij v Bolgariji,

20

Romuniji in Sloveniji. Projekt ITSM4SME je bil ustanovljen s strani Evropske komisije znotraj

21

programa vseživljenjskega učenja LEONARDO DA VINCI.

22

Upravljanje z IT storitvami uporablja že mnogo velikih podjetij. Skratka, v tem se skriva velik

23

potencial uporabe v MSP in omogočanje prehoda na digitalno transformacijo. Vendar pa so

24

obstoječi okvirji ITSM, npr. .ITIL, COBIT ali TOGAF, preveč kompleksni za MSP. Zaradi tega

25

smo za ta projekt razvili edinstveno in preprosto metodo upravljanja z IT storitvami.

26

Prvi del usposabljanja z naslovom “Informacijska tehnologija – stroškovni dejavnik ali

27

strateška prednost?” se osredotoča na potrebe in teme odločanja ustvarjalcev, kot so

28

generalni direktorji, vodje informacijske tehnologije, vodje oddelkov in menedžerji. Glavne

29

teme prvega tečaja so bile ozaveščanje o temah, kot so ITSM, prednosti uporabe paradigm in

30

inovacijski potencial informacijske tehnologije. Namen medenžmenta naj bi bil zagotavljati
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31

predstavitev znotraj podjetja ter spodbujanje zaposlenih v operativi k obisku drugega dela

32

usposabljanja, kjer bi se naučili “ravnanja” z ITSM.

33

Drugi del usposabljanja z naslovom “Upravljanje na področju informacijske službe: postopni

34

pristop” je bil namenjen vsemu IT osebju – od menedžerjev do razvijalcev. Poleg osnovnih

35

konceptov ITSM in filozofije, se je učenje, ki je temeljilo na reševanju težav, uporabilo za

36

pojasnitev koncepta ITSM. Rešitve, ki so bile na tečaju predstavljene v obliki študij primerov,

37

so bile modelirane kot modelirno orodje. Ko so udeleženci enkrat ponotranili filozofijo ITSM,

38

so lahko prešli na predlagan inovacijski vzorec in sami našli druge storitvene rešitve, ki so jim

39

pomagale pri nadgradnji njihovega poslovanja. Tečaj je udeležencem prinesel tudi osnovno

40

znanje in socialni prvine za organizacijske spremembe. Kar zadeva tečajno tehnologijo, je ta

41

komponenta v večini popolnoma podcenjena in ni del obstoječega okvirnega tečaja ITSM.

42

Ampak vsaka sprememba poslovanja in IT storitev vodi do rešitve, s katero se zaposleni

43

soočijo s spremembo svoje trenutne delovne situacije. Tako je bil drugi del usposabljanja v

44

pomoč zlasti udeležencem za uspešno izvrševanje metod upravljanja z IT storitvami v svojih

45

organizacijah.

46

Po končanem usposabljanju “v živo” preidejo udeleženci na platformo ITSM4SME eUčenje

47

(www.itsm4sme.eu). Tam lahko s sledenjem usklajenega pristopa učenja poglobijo svoje

48

znanje glede upravljanja z IT storitvami neodvisno od časa in kraja. Platforma nudi

49

strukturiran tečaj eUčenja, ki vsebuje video predstavitve in naloge za samostojno delo.

50

Na podlagi rezultatov projekta so se sodelujoči partnerji na ITSM4SME konferenci na Dunaju

51

strinjali, da bodo nadaljevali sodelovanje v podonavski regiji. Glavni cilj sodelovanja je

52

spodbujanje upravljanja z IT storitvami in digitalna transformacija za MSP. Organizacije in

53

ljudje, ki bi jih zanimalo sodelovanje, so dobrodošli, da se nam pri tem pridružijo.

54

LEONARDO DA VINCI je program Evropske unije za poklicno izobraževanje in

55

usposabljanje. Poimenovan je po vsestranskem italijanskem renesančnem geniju in podpira

56

ter dopolnjuje politiko poklicnega izobraževanja in usposabljanja držav udeleženk. Program

57

LEONARDO DA VINCI spodbuja državljanke in državljane Evrope k pridobivanju

58

mednarodnih kompetenc. Po drugi strani pa preko Evropskih modelov prispeva k inovacijam

59

in izboljšavam izobraževalnih sistemov posameznih držav, ki so bile udeležene v evropskih

60

modelnih projektih.
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O ITSM4SME
EU-projekt ITSM4SME temelji na rezultatih projekta INNOTRAIN IT, ki je bil izveden v okviru
srednjeevropskega programa INTERREG IVB. Inovativni izdelki projekta, kot so metoda
upravljanja storitev IT (ITSM) za mala in srednje velika podjetja (MSP), koncept izobraževanja
in učno gradivo ter orodje za modeliranje ITSM, so v okviru projekta ITSM4SME prilagojeni in
preneseni na področja Bolgarije, Romunije in Slovenije. Projektni konzorcij sestavljajo trije
partnerji iz projekta INNOTRAIN IT, ki so odgovorni za koncept in metodologijo ter trije
partnerji zadolženi za usposabljanje iz območja Podonavja z inovacijskimi spretnostmi in
bogatimi izkušnjami na področju usposabljanja IT. Projekt ITSM4SME, ki ga podpira
Evropska komisija v okviru programa Leonardo Da Vinci, razpolaga s proračunom v višini
400.000 evrov.
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