
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DITA365  
  

Metoda DITA365 (Dashboard Informačních Technologií 
a Aplikací) zpřístupní a vizualizuje veškeré business  
a IT informace pro řízení organizace a jejího ICT. 

 
 

  

   
    • Vyhodnoťte si své skutečné informační potřeby v oblasti ICT a navazujících business činností  

pro efektivní řízení Vaší organizace. 
• Identifikujte zdroje dat při monitoringu provozu ICT, kombinujte je s externími daty  

a vytvořte výkonný nástroj řízení ICT včetně řízení externích dodavatelů. 
• Zjistěte skutečné potřeby informací pro jednotlivé vrstvy managementu a technického 

personálu pro zvýšení efektivity řízení celé oblasti ICT. 
• Naplánujte si cílový stav dashboardů (reportů, kokpitů) Vaší organizace a zpracujte plán 

přechodu. Každý uživatel musí dostat správné informace ve správný čas. 

Analýza stavu 
Popíše se současný  
způsob reportingu  

v oblasti ICT,  
okruh uživatelů  

a reportované  
informace 

 Potřeby uživatelů 
Provede se průzkum 
informačních potřeb 
uživatelů a doplní  
se reporty podle Best 
Practices v oblasti ICT 

Předání výstupů  
a další kroky 

Prezentují se výstupy  
pro jednotlivé skupiny  
uživatelů a definují se  
další kroky pro rozvoj 

komplexního reportingu 

 Model reportingu 
Popíše se nový model 
monitoringu  
a reportingu specificky 
pro jednotlivé skupiny 
uživatelů a příjemců dat 

Plán rozvoje 
Zpracuje se podrobný  

plán rozvoje komplexního 
dashboardingu s konkrétní 

zodpovědností  
za poskytování dat 

 Model dashboardingu 
Zpracují se vzorové 
dashboardy, reporty  
a kokpity z oblasti ICT 
pro jednotlivé skupiny 
uživatelů 
s vizualizovanými daty 

  Co je výstupem:    

  
• Komplexní zpráva s návrhem zajištění monitoringu celé oblasti ICT 

a s návrhem vizualizace výsledků, včetně harmonogramu 
realizace 

• Interaktivní dashboardy o stavu ICT, nastavené podle potřeb 
jednotlivých manažerských úrovní a technických pracovníků či 
operátorů IT 

 



   
 

 

 

 

 

 

  

 

 

� Poskytujeme profesionální poradenství v oblasti 
digitalizace, ICT a businessu. Jsme průvodce  
a architekt digitální transformace u našich 
zákazníků. 

� Zavádíme modely komplexního řízení  
a monitoringu ICT (IT Governance) včetně 
vizualizace výstupů formou interaktivních 
dashboardů, kokpitů a reportů. 

� Zpracováváme strategie digitalizace a ICT, 
komplexní ICT architekturu, provádíme business 
a ICT analýzy. 

� Nasazujeme systémy pro zajištění kontinuity 
podnikání (Business Continuity Management), 
plány obnovy a systémy řízení rizik. 

� Testujeme a vyhodnotíme stav informační  
a kybernetické bezpečnosti a zajistíme úroveň 
bezpečnosti podle legislativních požadavků  
a Best Practices oboru. 

� Provádíme Portfolio / Program / Projekt 
Management, včetně služeb projektové 
kanceláře. 

 

VŽDY NA STRANĚ  
ZÁKAZNÍKA 

Ve své činnosti používáme tyto námi vyvinuté produkty a metody: 
 

    

 

Digi365 
Hodnocení digitální  

vyspělosti 

 

BCM365 
Hodnocení připravenosti  
na mimořádné situace 

 

ITG365 
Řízení IT služeb  

organizace 

 

Sec365 
Hodnocení vyspělosti  
kybernetické bezpečnosti 

 

DITA365  
Zpřístupnění  
a vizualizace   
všech informací  
pro řízení IT   

BIM365 
Hodnocení vyspělosti  

v digitalizaci  
stavebnictví a BIM 

 
 

 


