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Analýzu lze pohodlně provést pomocí
tabletu.

©colourbox.com

Monitor Dokonalosti Průmyslových Služeb - MDPS
MDPS poskytuje výrobním společnostem detailní přehled o jejich výkonu v rámci
dvanácti oblastí MDPS. Ve výsledku dostanou zúčastněné společnosti doporučení, jak
nabízené služby vylepšit a dosáhnout tak Dokonalosti Služeb.

Analýza je zdarma a
výsledky mohou být
volně využity
výrobními
společnostmi.

Tato příručka poskytuje návod pro používání monitoru a interpretaci výsledků.

www.ise-monitor.eu/monitor

S veškerými
zadanými daty bude
zacházeno důvěrně
a zůstanou anonymní.
©pixabay
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Příručka k Monitoru Dokonalosti Průmyslových Služeb
- Cílová skupina -

- Důležité informace -

Monitor byl vyvinut jako prostředek pro výrobní
společnosti, obvzlášť pak pro malé a střední podniky.
Měl by být používán lidmi s velmi dobrým přehledem o
oblasti služeb společnosti, např. manažery služeb,
manažery zákaznické podpory nebo výkonnými řediteli. Ve větších společnostech může být prováděna jednotlivými podnikatelskými jednotkami.

 Na otázky odpovězte podle svého nejlepšího

vědomí. Pouze tak je možné zajistit odpovídající
analýzu a kvalitu dat monitoru.
 Při zodpovězení otázek monitoru

zahrňte prosím
pouze své nejdůležitější služby / základní služby v
oblasti B2B.

 Analýzu, kterou jste již spustili, je možné kdykoli

uložit a pokračovat v ní. Pokud chcete předat již
započatou analýzu třetí osobě ve firmě, můžete ji
uložit a předat své heslo a e-mailovou adresu.

- Ochrana dat Ochrana vašeho soukromí při zpracování vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Zpracování
vašich údajů bere v úvahu právní požadavky (GDPR).
Pro monitor používáme zabezpečené připojení https.
Další informace naleznete v našich zásadách ochrany
osobních údajů na adrese www.ise-monitor.eu/

 Analýza zabere přibližně 20 minut.

Definice
- Služby V této analýze se zaměřujeme na služby, které jsou nabízeny jiným společnostem (B2B služby) a které jsou obvykle
ve vztahu k produktu. Neomezujeme naši definici služeb pouze na údržbu a zákaznický servis, ale zahrnujeme služby
před, při a po prodeji výrobku. Příklady služeb jsou poradenství, vývoj konkrétních řešení, záruky, údržba, smlouvy o
údržbě, služby placení za použití, opravy, náhradní díly, optimalizace zákaznických stránek atd.

- Dokonalost Služeb Dokonalsot služeb znamená, že služby jsou zákazníkovi nabízeny ve vysoké kvalitě, že zákazník je s řešením více než
spokojen a že služba je konkurenceschopná. Dokonalost Služeb také znamená, že procesy a struktury v rámci
společnosti podporují efektivní a flexibilní poskytování služeb a že všechna oddělení spolupracují na poskytování
lepších služeb.

K online monitoru se můžete dostat přímo prostřednictvím následujícího odkazu:

www.ise-monitor.eu/monitor
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Kroky k analýze Vaší společnosti
Krok 1 / otevřte domovskou stránku monitoru, zde budete mít 3 možnosti

- Analýza mé společnosti -

- Proveďte další analýzu své společnosti -

Pokud provádíte analýzu poprvné, měli byste začít zde.
Kliknutím na toto talčítko se budete moci registrovat
pomocí Vaší e-mailové adresy a hesla Vaší volby. Hned
poté můžete začít s analýzou.

You Pokud jste již nějakou analýzu podstoupili a chtěli
byste zobrazit vývoj vaší společnosti po určité době,
můžete zvolit tuto možnost. Proveďte analýzu jako
obvykle.
Mějte prosím na paměti, že mezi první a druhou
analýzou musí být rozestup šesti měsíců. Další analýza
není možná před uplynutím této doby.

- Mé výsledky Poté, co podstoupíte alespoň jednu analýzu, budete si
moci kdykoliv zobrazit Vaše výsledky. Přihlašte se
pomocí e-mailové adresy a hesla.

Krok 2 / registrace a přihlášení

Abyste mohli monitor používat, musíte se zaregistrovat. To má zajistit vysokou kvalitu dat. Chcete-li tak učinit,
klikněte na „Nejste ještě zaregistrován? „. Vyplňte heslo dle Vašeho výběru a svou e-mailovou adresu a klikněte na
„vytvořit účet“. Následně získáte přístup k monitoru. Chcete-li se znovu přihlásit, zadejte svou e-mailovou adresu a
heslo a klikněte na „přihlásit“.

Výzkumný tým nebude moci zobrazit Vaše heslo. To bude uloženo s Vaší adresou, aby byla zajištěna
správná přiřaditelnost. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese
www.isemonitor.eu/monitor!
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Krok 3 / Začněte s analýzou kliknutím na "Analýza"

Analýza probíhá následovně:

 Výstupy: zde budou zhodnocen vliv ISE na finanční a
nefinanční aspekty výkonu Vaší společnosti.

 Pojmy: pozorně si přečtěte definice! Analýza se týká
pouze průmyslových služeb, tj. Služeb, které jsou
nabízeny jiným společnostem.
 Předběžný screening: před vlastní analýzou bude
předběžná screeningová otázka, abychom se ujistili,
že jste součástí cílové skupiny.
 Otázky k Dokonalosti Průmyslových Služeb: toto je
hlavní část analýzy. Skládá se z 12 oblastí Dokonalosti Průmyslových Služeb.

Pro zobrazení výsledků analýzy musíte zodpovědět
všechyn otázky. Použijte tlačítka "zpět" a "další" k
přeskočení na přechozí či následující stránku. Své odpovědi můžete mezitím uložit.

Poté, co jste zodpověděli všechny otázky v poslední
části "výstupy", klikněte na "dokončit". Klikněte na
"výsledky" pro zobrazení Vašich výsledků.

Odpovězte na otázky podle svých nejlepších znalostí k získání odpovídající analýzy!

Krok 4 / Zobrazte výsledky Vaší analýzy:
Klikněte na "výsledky" k zobrazení výsledků analýzy Vaší společnosti:
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V záložce "Výsledky" si můžete zobrazit výsledky Vaší společnosti a jednotlivé oblasti Dokonalých Průmyslových
Služeb, které ovlivňují různé aspekty výkonu ("kontrolní body")

- Sebe-hodnocení Graf sebehodnocení zobrazuje výsledky Vaší
společnosti pro každou z dvanácti oblastí. Hodnota
Vašeho podnikání je vyjádřena modrými pruhy.
Stupnice dosahuje hodnot od 1 do 7: čím vyšší hodnota, tím lépe jste si v dané oblasti vedli.
Navíc můžete na první pohled určit, zda dosahujete
nadprůměrných či podprůměrných hodnot - toto je
vyjádřeno tyrkysovým benchmarkem. Pokud je benchmark pod vaší hodnotou, tak jste si vedli lépe než je
průměr z ostatních zúčastněných společností.
Pro podrobnou prezentaci výsledků z každé oblasti
klikněte na příslušný pruh. Pod grafem je každá položka nebo otázka uvedena s vaším hodnocením.
Nechcete, aby se benchmark zobrazoval? Klikněte tedy
na "benchmark" v legendě nad grafem.

- Kontrolní body Dalším podbodem „výsledků“ jsou samohodnotící
„kontrolní body“. Cílem je ukázat, jak různé oblasti Dokonalých Průmyslových Služeb ovlivňují určité oblasti
výkonu. Zkoumané výkonové rozměry jsou:





Dokonalé Průmyslové Služby
Finanční výkonost podnikání ve službách
Nefinanční výkonost podnikání ve službách
Úspěch produktového podnikání

Pokud chcete například přiblížit své podníkání k Dokonalosti Průmyslových Služeb, měli byste použít body
kontroly řízení procesů služeb, organizační struktury a
prodejních schopností, protože tyto tři oblastí mají
silný pozitivní vliv na Dokonalost Průmyslových Služeb.
Doporučujeme tedy zvážit a realizovat doporučené
kroky zejména pro tyto tři disciplíny ve vaší
společnosti.

Tyto oblasti mají odlišné účinky na specifické podnikatelské cíle. V závislosti
na cíli byste se měli zaměřit na zlepšení příslušných oblastí!
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Krok 5 / Doporučená činnost:

Sekce "Doporučená činnost" obsahuje doporučení jak zlepšit každou z dvanácti oblastí Dokonasti Průmyslových
Služeb. Tato doporučení jsou rozdělena na hlavní zásady a možnou čínnost:
 Hlavní zásady: jsou základní předpoklady, které musí ve společnosti existovat, aby se zohlednila konkrétní oblast.
 Možná činnost: možná opatření, která můžete zavést ve Vaší firmě pro zlepšení dané oblasti.

Krok 6 / Vytiskněte přehled příjmů
Klikněte na "report" k vytištění výsledků Vaší společnosti. V pravém horním rohu je tlačítko pro tisk, můžete tisknout zprávu přímo na tiskárně nebo ji uložit jako dokument ve formátu PDF.
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Kontakt

Jihočeská hospodářská komora
Oddělení zahraničních vztahů
Mgr. Šárka Bělohlavová
belohlavova@jhk.cz
+420 727966254
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