
ProcessForum 2012 Praha 
29. března 2012 

Clarion Congress Hotel 
Praha

ConTinuous  
ProcEss  

ImProvEmEnT

www.ProcessForum.cz



Save on Training

Buďte s kolegy z branže

Potkejte se s experty

Shlédněte nová dema

Poznejte novinky

Užijte si prezentace zákazníků

IDS Scheer Consulting Lounge

Save on Training

Buďte s kolegy z branže

Potkejte se s experty

Shlédněte nová dema

Poznejte novinky

Užijte si prezentace zákazníků

IDS Scheer Consulting Lounge

Vážení přátelé!

Je jediná věc, kterou víme jistě: zítřek bude jiný.  
Východiskem je neustálé zlepšování procesů –
Continuous Process Improvement.

Neustále se přizpůsobujeme změnám na trhu, ve 
společnosti, v zaměstnání i při podnikání. Tyto 
změny si musíme být ochotni připustit, musíme 
být schopni je včas detektovat a musíme vědět, 
jak se jim efektivně přizpůsobit. Správná reakce 
totiž může být naší další konkurenční výhodou. 

Jednou z cest, jak se připravit na budoucnost, je, 
že se naučíme lépe a rychleji využívat příležitostí, 
které na trhu vyvstanou. Jinými slovy, chceme 
umět účelně a rychle měnit byznys model. A to 
dnes nedokážeme bez adekvátní podpory IT. Jak 
ale sladit požadavky nového byznys modelu a IT, 
které je zkostnatělé a pomalé? Jak vyladit neflexi-
bilní IT, aby bylo schopno reagovat včas na podně-
ty vycházející z nastavovaných i měnících se cílů? 
Pokud hledáte odpovědi na tyto otázky, jste na 
správném místě.

Jsme si jisti, že se vaše konkurenční výhody skrý-
vají ve vašich procesech. Naše technologie rozkryjí 
skrytý potenciál a vytvoří dostatečně agilní pro-
středí pro efektivní transformaci vašeho byznysu 
a jeho další rozvoj. Rádi bychom vám ukázali, jak 
můžete převzít kontrolu nad svými procesy a vy-
tvořit jestě flexibilněší a integrované zázemí své 
organizace.

Přijměte pozvání na  
ProcessForum 2012 Praha
Jsme rádi, že v Praze opět po více než roce přivítáme 
konferenční koncept ProcessForum, který na různých 
místech ve světě pořádá Software AG. Jedním z cílů našich 
konferencí je inspirovat a hledat společně řešení pro 
výzvy, které vyvstávají v souvislosti s neustále měnícím se 
trhem, vaší konkurenceschopností a vyššími nároky na 
uspokojení požadavků zákazníků. Prezentujeme konkrétní 
byznys řešení, a to společně se svými zákazníky.

Zákaznická řešení
Rádi bychom, aby naše konference byla také místem pro 
výměnu zkušeností a sdílení znalostí. Pozvali jsme proto 
některé ze svých zákazníků, aby popsali své zkušenosti 
z reálných projektů.

IDS Scheer Consulting Lounge
Paralelně s hlavním programem konference budou naši 
experti připraveni s celou řadou ukázek řešení, která 
mohou maximalizovat vaše stávající investice do IT. 
Budeme připraveni zodpovědět otázky například v těchto 
oblastech: 
Process Intelligence ∧ Business Intelligence ∧ Integrace 
legacy aplikací ∧ webMethods EntireX ∧ Natural ∧ Mobilní 
řešení ∧ webMethods Mobile Designer ∧ Business Process 
Management ∧ Business Process Analysis ∧ Application 
Integration ∧ Master Data Management ∧ SAP řešení Nová 
hlavní kniha (NewGL) ∧ SAP HR Modul ∧ Řešení pro oblast 
veřejné a státní správy ∧ a další

Aktualizované informace o IDS Scheer Consulting 
Lounge sledujte na www.ProcessForum.cz
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Program

 8.30 Registrace

 9.00 Zahájení konference
Helmut Schiner, Software AG

 9.10 
Nová strategie a nová řešení od Software AG, Jörg Klückmann, Software AG
Jaké jsou novinky v produktovém portfoliu a jaké jsou strategické výhledy Software AG. Jak se mění životní cyklus procesů od 
návrhu strategie přes modelování procesů, integraci, orchestraci IT až po analýzu a měření výkonnosti.

 9.50

Automatizace procesů jako konkurenční výhoda, Jonathan Heywood, Software AG
Dobrá metodika a governance, jakožto mechanizmy pro vývoj a efektivní spolupráci mezi byznysem a IT, umožní měnit 
fungování organizace během několika dní. Ukážeme vám, jak rychleji automatizovat ty správné procesy, jak eliminovat chyby, 
snížit náklady při současném zvyšování kontroly nad vaší organizací.

 10.30 Přestávka na kávu

 10.50

Efektivní modernizace a integrace aplikačního portfolia ve společnosti Oriflame, Jaroslav Kratochvíl & Jan Šimek, Oriflame 
Software + Vojtěch Patrný, Software AG
Konsolidace a modernizace stávajícího softwarového portfolia je cestou k vyšší efektivitě. Proč se rozhodli ve společnosti 
Oriflame jít cestou integrace, jaké jsou cíle a jaký je průběh právě běžícího projektu, popíší přímo naši zákazníci. 

 11.35 
Konsolidace B2B
Připravujeme pro vás prezentaci, sledujte aktualizovaný program na www.processforum.cz.

 12.20 Oběd

 13.40
Interoperabilita jako podnikatelský cíl, Daniel Krsička, ŠKODA AUTO
Různé přístupy k architektuře IT a SOA mají jedno společné: vždy se kromě jiného soustředí také na schopnost vzájemně 
participovat na aktivitách směřujících ke společnému cíli. Příklady a zkušenosti z praxe Škoda Auto.

 14.10
Governance SOA: klíč k úspěchu při zavádění SOA, Daniel Adelhardt, Software AG
Proč je governance při zavádění servisně orientované architektury kritická pro úspěšnost celé iniciativy? Poznáte, jaké jsou vý-
hody nasazení komplexních nástrojů, které analytické společnosti jako Gartner a Forrester hodnotí jako nejlepší svého druhu.

 14.40
Uživatelské skupiny Software AG, Bernd Gudat, Software AG
Uživatelské skupiny a komunity jsou důležitý nástroj udržování dlouhodobých vztahů mezi Software AG a jejími zákazníky.

 15.00 Přestávka na kávu

 15.20
Cesta k mobilní podnikové infrastruktuře, Martin Šindlář, Software AG
Východiska konzumerizace a mobility koncových zařízení v prostředí velkých organizací. „Prodloužení“ vašich procesů praktic-
ky kamkoli. 

16.00
Komplexní řešení pro oblast Process Intelligence, Michael Hanke, Software AG
Představení řešení pro BAM, CEP, BA pro sledování všeho, co se dotýká reálného dění kolem procesů. Platí jednoduchá premi-
sa: co nelze změřit, nelze zlepšit. Přehled řešení pro Process Intelligence.

16.40 Závěr konference
 

Aktuální program a více informací o prezentujících i jednotlivých přednáškách nalezente na www.ProcessForum.cz.
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Přihlášení a kontakty

Jak se jednoduše zaregistrovat:
Přihlaste se na webové stránce  
www.ProcessForum.cz nebo využijte 
QR kód, který vás navede rovnou na 
registrační formulář. Informace:

Účast na konferenci je zdarma.
Počet míst na konferenci je limitován, proto neváhejte 
a přihlaste se co nejdříve.
V průběhu konference bude zajištěno občerstvení.
Smart casual: formální oděv nevyžadujeme.

Kontakt:
Pokud máte nějaké dotazy, prosím zašlete je e-mailem na  
posta@softwareag.com nebo zavolejte +420 235 517 860.

Místo konání:
Clarion Congress Hotel Prague 
Freyova 33, 190 00  Praha 9 – Vysočany 
http://www.cchp.cz

www.ProcessForum.cz

Přijďte a vyhrajte
Protože mobilní řešení a mobilní aplikační platformy jsou jedním z témat, 
kterému se budeme věnovat, připravili jsme zajímavou soutěž o zajímavou 
cenu: momentálně nejžádanější tablet iPad od společnosti Apple. 
Přihlaste se, zúčastněte se a vyhrajte! Štastného výherce vybereme ze všech 
účastníků akce.

O SOFTWARE AG

Software AG je přední světový dodavatel řešení pro Business Process Excellence. Již 40 let přichází s inovativními řešeními, mezi nimiž je i první 
vysoce výkonná transakční databáze Adabas, první platforma pro analýzu podnikových procesů ARIS nebo první B2B server a na SOA založená 
integrační platforma webMethods.
Naše jedinečnost spočívá v tom, že nabízíme nejjednodušší a nejsnáze ovladatelná end-to-end řešení pro business process management (BPM), 
navíc s nejnižšími náklady na pořízení a provoz. Naše značky, špičky ve svém oboru – ARIS, webMethods, Adabas, Natural, CentraSite, Terracotta 
a IDS Scheer Consulting – představují jedinečné portfolio, které zahrnuje procesní strategii, navrhování, integraci a měření procesů; na SOA založe-
nou integraci a data management; implementaci procesně řízeného SAP; konzultační služby a servis v oblasti strategických procesů.

Software AG – Get There Faster 

© 2012 Software AG. All rights reserved. Software AG and all Software AG products are either trademarks or registered trademarks of Software AG. Other product and company names mentioned herein may be the 
trademarks of their respective owners.


