Case Study

People Manager řídí
alokace pracovníků
a hlídá náklady projektů
Konzultační IT společnost Principal engineering, s.r.o. dodala společnosti Neit
Consulting s.r.o. řešení People Manager pro řízení alokací firemních pracovníků, kapacitní plánování a správu
projektových nákladů. Neit Consulting,
který se zabývá dodávkami zákaznických projektů nebo jejich částí, chce
prostřednictvím nástroje People Manager zefektivnit správu pracovníků,
kteří jsou na zákaznických projektech
alokováni, predikce a plánování kapacit
firemních zdrojů včetně zpřehlednění
nákladů na jednotlivé projekty.
Pro efektivní řízení projektů
Aplikace People Manager, kterou společnost Principal Engineering dodává, je

unikátní nástroj pro podporu řízení projektů, správu alokací pracovníků a kontrolu nákladů. Společnostem, které jej
pro podporu jejich projektového řízení
využívají, poskytuje výkonnou komunikační platformu, umožňující v reálném
čase sdílet důležité informace o projektech mezi pracovníky.
Důraz na jednoduchost pro uživatele
Řešení People Manager je určeno pro
řízení projektů a správu lidských zdrojů
ve společnostech různých velikostí. Má
modulární stavbu. Přehledný grafický

design podporuje jednouchou intuitivní
ergonomickou obsluhu. Jednotlivé úkony jsou maximálně zjednodušeny. Responzivní prostředí zajišťuje optimalizované zobrazení na různých zařízeních
včetně mobilních. S aplikací mohou pracovat čtyři základní uživatelské role.

Projektový manager řídí projekty, releasy či portfolia aplikací. S resource managery konzultuje a požaduje od nich
pracovníky s potřebnou kvalifikací.
Resource manager spravuje utilizace
týmů. Alokuje pracovníky dle požadavků
projektových managerů. Modeluje a plánuje potřebné
kapacity zdrojů.
Vykazující pracovníci reportují rozsah odvedené práce.
Žádají o volno a dovolenou.
Management určuje podnikovou strategii projektových
zakázek. Dle reportů v aplikaci dohlíží na výnosnost projektů včetně efektivity využívání kapacit, lidských a finančních zdrojů. Provádí potřebné korekce, zásahy a rozhodnutí.
Užitečný pomocník pro business
Pracovníci společnosti Neit Consulting
získali v aplikaci People Manager důležitý nástroj, který jim umožňuje výrazně
zpřehlednit a zefektivnit správu zdrojů a
jejich alokací na projektech. Zároveň jim
pomáhá snížit rozpočty projektů, zpřesnit definici business požadavků, řízení
releasů a projektových portfolií. Díky
tomu mohou být projekty pro zákazníky
dodávány včas, levněji a s vyšší kvalitou.

Co řekl zákazník
„V řešení People Manager jsme našli
výkonný nástroj, který nám významně
pomáhá zvyšovat kvalitu a efektivitu
dodávek projektů pro naše zákazníky.
Díky tomu jsme nejen zvýšili naši konkurenceschopnost ale rovněž jsme zkvalitnili využití našich projektových zdrojů,“
uvedl Vlastimil Šimek, ředitel společnosti Neit Consulting s. r. o.
O společnosti Neit Consulting s.r.o.
Společnost Neit Consulting poskytuje
konzultační služby v oblasti ITC technologií. Firma se primárně zaměřuje na
dodávky řešení na technologické aplikační platformě Oracle. Služby jsou poskytovány jako dodávky celých projektů
nebo jejich částí. Firemní konzultanti a
vývojáři mohou také participovat v projektových týmech řízených zákazníky.
Přínosy řešení
 Efektivní alokace firemních lidských
zdrojů a řízení zakázkových projektů
 Možnost sledovat průběh prací, nákladů, projektů a kapacit v reálném
čase
 Snížení rozpočtů projektů, zpřesnění
požadavků na releasy a projektová
portfolia.
 Podpora týmové práce řady uživatelů v různých pracovních rolích.
O Principal engineering, s.r.o.
Principal engineering s.r.o. je přední
konzultační IT společnost. Poskytujeme
produkty a služby zákazníkům v oblastech financí, telekomunikací, státní
správy, utilit, průmyslu a služeb. Dlouhodobě buduje specializované týmy se
silnými leadery, orientované na rozvoj
jednotlivých oblastí informačních a telekomunikačních technologií.
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