
Analýza a optimalizace procesů 
se zaměřením na oblast utilit

Vize – cíle – strategie 
Procesní optimalizace nebo také management procesů je přístup ke zvyšování  
výkonosti organizace. Procesní analýza umožní nalézt příležitosti ke snížení  
nákladovosti vašich procesů a tím zvýšit efektivitu vaší firmy. Optimalizace procesů  
reaguje na rozvoj potřeb vaší společnosti a vašich zákazníků a zabývá se především: 

 Odstraněním konfliktů mezi procesy

 Optimalizací výkonu jednotlivých procesů

 Zrychlením a zjednodušení procesů

 Eliminací nepotřebných procesů

 Zvýšením efektivity organizace

 Uvolněním kapacit a zdrojů

Procesní optimalizace prostřednictvím G3Consult s.r.o.
Opíráme se o naše dlouholeté zkušenosti v oblasti procesní optimalizace v utilitním sektoru.

 Pomůžeme vám zmapovat činnosti v oblasti distribuce a prodeje energií, které  
 probíhají ve vaší společnosti, a tím zprůhlednit celkově její chod.  Vznikne tak návrh  
 nezávislý na použitých informačních systémech a technologiích, který předpokládá  
 využití nejlepších dostupných zkušeností, tzv. best–practice.

 Vytvoříme detailní procesní mapy vybrané oblasti vaší společnosti s ohledem  
 na činnosti, zdroje a dokumenty. Identifikujeme návaznosti procesů.

 Namapujeme procesy na konkrétní IT podporu s respektováním IT standardů společnosti.

 Navrhneme IT aplikační landscape a tvorbu procesních map nových i stávajících  
 oblastí vaší společnosti. 

 V případě vyčlenění vybraných činností (outsourcing) navrhneme úpravy procesů  
 ve vazbě na případné externí dodavatele prací a služeb.



Reference G3Consult z oblasti procesní optimalizace
Podíleli jsme se na řízení významných projektů v organizacích:

 E. ON Česká republika, s.r.o.

 E. ON Distribuce, a.s.

 Pražská plynárenská, a.s.

 RWE Distribuční služby, s.r.o.

 Teplárny Brno, a. s. 

 Dopravní podnik města Brna, a.s. 

Společnost G3consult

Společnost G3Consult byla založena v roce 2008 s cílem poskytovat expertní  

IT poradenství. Naše služby poskytujeme na základě velkého množství zkušeností  

z vedení projektů i konzultačních a analytických činností, převážně v utilitních  

společnostech – v oblasti prodeje i distribuce.

Působíme i v dalších oblastech a to především 
 Zpracování koncepce rozvoje informačních systémů pro oblasti distribuce a obchodu

 Návrhy a implementace informačních systémů

 Optimalizace procesů a aplikační architektury

 Obchodní a IT strategie v oblastech utilit

 Systémová integrace IT

 Krizové řízení projektů

Další informace naleznete na  www.g3consult.com
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