Digitální transformace 2018
Digitální transformace v každé moderní organizaci není spojena pouze s IT, ale s
rozvojem digitálních dovedností zaměstnanců, digitalizací, inovacemi na všech
úrovních a spolupráci napříč firmou i trhem.

1. Edukace
Prvním a nejdůležitějším prvkem digitální transformace jsou lidé,
kteří umějí s technologiemi pracovat a vytvářet je. To znamená, že
mají pokročilé digitální a inovační dovednostnii. Organizace proto
investují do vzdělávní v oblasti digitalizace na všech úrovních - od
top managementu po všechny zaměstnance.

2. Digitalizace
Moderní organizace investují do digitalizace nejen ve vztahu k
novým produktům a službám, ale také k zefektivnění svých
interních procesů, zjednodušení spolupráce a vytváření prostředí,
ve kterém je možné integrovat a realizovat nové inovace rychleji a
agilněji.

3. Inovace
Inovace nejsou pouze známé disruptivní technologie a startupy, o
kterých slyšíme v médiích, ale také pravidelné vylepšování
stávajících produktů či procesů. Proto je důležité vytvářet takovou
inovační kulturu, která umožní kvalitním, prozákaznickým inovacím
vznikat a zavádět je do praxe.

4. Kooperace
Budoucnost digitální světa je o technologické spolupráci a interakci
mezi lidmi, firmami a systémy. Tato partnerství přinášejí obrovskou
přidanou hodnotu tradičním i technologickým firmám. Je proto
zapotřebí zvyšovat technologickou připravenost i organizační
agilitu, která těmto partnerstvím umožní vzniknout.

www.digiskills.cz

Tipy na zajímavé služby a zdroje
EDUKACE
Název

Popis

Odkaz

Digiskills

Vzdělávání digitálních dovedností

www.digiskills.cz

Grovo

Microlearning digitálních dovedností

www.grovo.com

6D Academy

Workshopy a semináře o digitální transformaci

www.6Dacademy.com

Pocket

Aplikace pro ukládání a správu obsahu z internetu

www.getpocket.com

DIGITALIZACE
Název

Popis

Kategorie

Evernote/Onenote

Efektivní s informacemi.

Individuální produktivita

Klávesové zkratky

Nastavení klávesových zkratek

Individuální produktivita

Grammarly

Pomoc s vytvářením EN textů

Individuální produktivita

Wunderlist/To do

Nejjednodušší správa úkolů

Individuální produktivita

Awesome screenshot

Práce se snímky ve webovém prohlížeči

Týmová produktivita

Office 365 / G Suite

Pokročilá práce se sdílenými dokumenty

Týmová produktivita

Skype / Hangouts / Appear.in

Videohovory

Týmová produktivita

Airtable

Jednoduchá databáze na nové projekty

Týmová produktivita

IFTTT

Jednoduchá automatizace

Automatizace

Helloworks

Jednoduchá digitalizace procesů

Digitalizace procesů

Typeform

Nástroj pro moderní tvorbu formulářů

Digitalizace procesů

Power BI / Qlik / Tableau

Nástroj pro práci s daty

Chytrá data

Product hunt

Zdroj nových aplikací, startupů a inovací

Produktové inovace a digitální služby

INOVACE
Název

Popis

Kategorie

Board of innovation

Skvělý zdroj materiálů pro inovační aktivity

https://www.boardofinnovation.com/

Strategyzer

Business model canvas a další materiály

https://strategyzer.com

Fiverr

Outsourcing

Outsourcing na prototypingové aktivity

Envato market

Šablony pro prototyping

Šablony

UI8.net

Šablony pro prototyping

Šablony

DALŠÍ ZDROJE
Název knihy

Autor

Odkaz

Second machine age

Skvělý zdroj materiálů pro inovační aktivity

http://a.co/4CKM5ya

From zero to one

Business model canvas a další materiály

http://a.co/bSv2Hue

4 hour workweek

Outsourcing, technologie a hodnota času

http://a.co/iyMOV6h

Switch

Šablony pro prototyping

http://a.co/aAlKLke

