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Analýzu je možné
uskutočniť pohodlne
pomocou tabletu.

©colourbox.com

Monitor Industrial Service Excellence (dokonalosti priemyselných služieb)
Monitor dokonalosti priemyselných služieb (Industrial Service Excellence Monitor)
poskytuje výrobným spoločnostiam podrobný prehľad o ich aktuálnom výkone v
dvanástich odboroch Industrial Service Excellence - dokonalosti priemyselných služieb.
Vo výsledku zúčastnené spoločnosti dostanú odporúčania na možnosti akcie a zlepšenia,
ktoré môžu byť použité na ceste k zdokonaleniu poskytovaných služieb.

Analýza je bezplatná a výsledky
môžu byť voľne
využíté zúčastnenými výrobnými
spoločnosťami.

Táto príručka poskytuje návod na používanie monitora a interpretáciu výsledkov.

www.ise-monitor.eu/monitor

Všetky vstupy
zadané do analýzy
budú považované za
dôverné a zostanú
anonymné.
©pixabay
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Príručka
pre analýzu Industrial Service Excellence
- Cieľová skupina-

- Dôležité informácie-

Monitor bol vyvinutý ako nástroj pre výrobné spoločnosti, najmä pre malé a stredné podniky. Mali by ho
používať ľudia s veľmi dobrým prehľadom o oblasti
služieb spoločnosti, napr. manažéri služieb zákazníkom
alebo riadiaci pracovníci. Vo väčších spoločnostiach
môžu analýzy vykonávať aj jednotlivé obchodné jednotky.

 Odpovedzte na otázky najlepšie ako viete. Len tým-

- Ochrana dátOchrana vášho súkromia pri spracovaní vašich osobných údajov je pre nás dôležitým záujmom. Spracovanie vašich údajov berie do úvahy právne požiadavky (GDPR). Pre monitor používame zabezpečené https
pripojenie. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách
ochrany osobných údajov na adrese www.isemonitor.eu/monitor.

to spôsobom je možné zabezpečiť primeranú
analýzu a kvalitu výstupných údajov monitora.
 Zamerajte sa prosím na vaše najdôležitejšie služby /

kľúčové služby v oblasti B2B pri odpovedaní na
otázky monitora.
 Spustenú analýzu, je možné kedykoľvek uložiť a

pokračovať v nej neskôr. Ak chcete odovzdať už
začatú analýzu tretej osobe v spoločnosti, môžete ju
uložiť a odovzdať svoje prihlasovacie údaje tejto osobe.
 Analýza trvá približne 20 minút.

Definície
- SlužbyV tejto analýze sa zameriavame na služby, ktoré sú ponúkané pre iné spoločnosti (B2B služby) a ktoré sú zvyčajne
vo vzťahu k produktu. Neobmedzujeme našu definíciu služieb na údržbu a zákaznícky servis, ale zahŕňame služby
pred, počas a po predaji produktu. Príklady služieb sú poradenstvo, vývoj špecifických riešení, záruky, údržba,
zmluvy o údržbe, spoplatnené jednorázové použitie, opravy, náhradné diely, optimalizácia pracovísk zákazníkov
atď.

- Dokonalost služiebDokonalosť služieb (Service Excellence) znamená, že služby sú ponúkané zákazníkovi vo vysokej kvalite, že zákazník
je viac než spokojný s riešením a že služba je konkurencieschopná. Dokonalosť služieb znamená, že procesy a
štruktúry v rámci spoločnosti podporujú efektívne a flexibilné poskytovanie služieb a že všetky oddelenia spolupracujú na poskytovaní lepších služieb.

K online monitoru môžete pristupovať priamo cez nasledujúci odkaz:

www.ise-monitor.eu/monitor
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Kroky k analýze vašej spoločnosti
Krok 1 / po vstupe na domovskú stránku monitora budete mať 3 možnosti:

- Analýza mojej spoločnostiAk robíte analýzu prvýkrát, mali by ste začať tu.
Kliknutím na toto tlačidlo sa budete môcť prihlásiť
pomocou svojej e-mailovej adresy a hesla podľa vlastného výberu. Následne môžete ihneď začať analýzu.

- Moje výsledkyTu budete po vykonaní aspoň jednej analýzy môcť
kedykoľvek vidieť svoje výsledky. Prihláste sa pomocou
hesla a e-mailovej adresy.

- Vykonať ďalšiu analýzu mojej spoločnostiTúto možnosť môžete použiť, ak ste už vykonali
analýzu a chceli by ste vidieť svoj vývoj po určitom
čase. Analýzu vykonajte ako obvykle.
Prosím vezmite na vedomie, že časový odstup medzi
prvou a druhou analýzou musí byť šesť mesiacov.
Ďalšia analýza nie je možná pred uplynutím tohto
obdobia.

Krok 2 / Zaregistrujte a prihláste sa:

Ak chcete používať monitor, musíte sa zaregistrovať. Takto zabezpečujeme vysokú kvalitu údajov. Ak tak chcete
urobiť, kliknite na „Nie ste ešte zaregistrovaný? ". Vyplňte heslo podľa vlastného výberu, svoju e-mailovú adresu a
kliknite na „Vytvoriť účet“. Následne budete mať prístup k monitoru. Ak sa chcete znova prihlásiť, zadajte svoju emailovú adresu a heslo a kliknite na „Prihlásiť“.

Výskumný tím nikdy nebude môcť vidieť vaše heslo. Uloží sa spolu s vašou e-mailovou adresou, aby sa
zabezpečila správna priraditeľnosť. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných
údajov na adrese www.ise-monitor.eu/monitor.
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Krok 3 / Začnite analýzu kliknutím na "analýza":

Analýza je štruktúrovaná takto:

 Výsledky: tu sa vyhodnotí vplyv ISE na finančné a
nefinančné aspekty výkonnosti vašej spoločnosti.

 Podmienky: pozorne si prosím prečítajte definície!
Analýza sa týka iba priemyselných služieb, teda
služieb, ktoré sú ponúkané iným spoločnostiam.
 Predbežný skríning: pred samotnou analýzou budú
prítomné otázky predbežného skríningu, ako potvrdenie, že ste súčasťou cieľovej skupiny.
 Otázky týkajúce sa Industrial Service Excellence: toto
je hlavná časť analýzy. Pozostáva z dvanástich dimenzií dokonalosti v oblasti priemyselných služieb.

Ak chcete získať prístup k výsledkom analýzy, musíte
odpovedať na všetky otázky. Pomocou tlačidiel „späť“
a „ďalej“ prejdete na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stránku. Odpovede je možné uložiť priebežne
a pokračovať neskôr.
Keď ste odpovedali na všetky otázky poslednej časti
„výstupy“, kliknite na „dokončiť“. Po kliknutí na
„výsledky“ sa zobrazia vaše výsledky.

Odpovedzte na otázky podľa svojich najlepších vedomostí aby ste získali čo najviac presnú

Krok 4 / Pozrite si výsledky svojej analýzy:
Kliknutím na „výsledky“ zobrazíte výsledky analýzy vašej spoločnosti:
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V sekcii „výsledky“ môžete vidieť výsledky vašej spoločnosti a rozmery Industrial Service Excellence, ktoré
ovplyvňujú rôzne rozmery výkonu („kontrolné páky“)

- SebahodnotenieGraf sebahodnotenia zobrazuje výsledky vašej spoločnosti pre každý z dvanástich rozmerov. Hodnota
vášho podniku je reprezentovaná modrými pruhmi.
Stupnica sa pohybuje od 1 do 7: čím vyššia hodnota,
tým lepšie je vaše hodnotenie v každej dimenzii.

- Kontrolné pákyĎalším podbodom časti „výsledky“ sú samohodnotiace
„kontrolné páky“. Cieľom je ukázať, ako rôzne
disciplíny Industrial Service Excellence (dokonalosti
priemyselných služieb) ovplyvňujú určité dimenzie
výkonu. Skúmané rozmery výkonu sú:

Okrem toho môžete na prvý pohľad vidieť, či ste nad
alebo pod priemerom - ktorý označuje čiara v tyrkysovej farbe, benchmark. Ak je referenčná hodnota nižšia
ako vaša hodnota, ste lepší ako priemer ostatných
zúčastnených výrobcov.

 Industrial Service Excellence (dokonalosť priemy-

Pre detailnú prezentáciu výsledkov každej disciplíny
kliknite na príslušnú lištu. Pod grafom je každá položka
alebo otázka prezentovaná s vaším hodnotením.

Ak napríklad chcete zlepšiť svoje podnikanie v oblasti
Industrial Service Excellence, mali by ste používať kontrolné páky riadenia procesov služieb, organizačnej
štruktúry a schopnosti predaja, pretože tieto tri
disciplíny majú silný pozitívny vplyv na Dokonalosť
priemyselných služieb. Odporúča sa preto zvážiť a rea-

Nechcete mať zobrazený riadok benchmarku? Potom
kliknite na "benchmark" v legende nad grafikou.

selných služieb)
 Finančná výkonnosť v oblasti služieb
 Nefinančná výkonnosť v oblasti služieb
 Uspešnosť produktov

Rozmery majú rôzny vplyv na špecifické obchodné ciele. V závislosti od cieľa
by sa malo zvoliť zameranie na zlepšenie príslušných disciplín!
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Krok 5 / Odporúčané akcie:

Časť „Odporúčané opatrenia“ obsahuje odporúčania na zlepšenie každej z dvanástich disciplín Industrial Service
Excellence. Tieto odporúčania sa členia na hlavné zásady a možné opatrenia:
 Hlavné princípy: sú základné predpoklady, ktoré musia byť prítomné v spoločnosti, aby sa zohľadnila konkrétna
disciplína.

Krok 6 / Tlač prehľadu zárobkov:
Kliknutím na „report“ zobrazíte výsledky vašej spoločnosti. V pravom hornom rohu je tlačidlo pre tlač, správu môžete vytlačiť priamo na tlačiarni alebo ju uložiť ako dokument vo formáte PDF.
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Kontakt
Fakulta podnikového manažmentu
Ekonomická Univerzita v Bratislave
Prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
peter.markovic@euba.sk
+421 (0) 2/6729 5536
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