Data Quality at a Glance

Jak zajistit, aby data pracovala pro nás?
Většina komerčních společností i státních
organizací si je vědoma skutečnosti, jak
důležitá jsou data a informace pro jejich
obchodní činnost, jak jsou citlivá s ohledem
na svou kvalitu a jak vážné problémy může
jejich nedostatečná správa způsobit ve
všech činnostech a procesech, kterými tyto
organizace realizují své cíle.

Využití informací souvisí s péčí, která se jim
věnuje. Řada organizací si dobře uvědomuje
důležitost svých informací a přemýšlí, jak
jejich obsah a dostupnost řídit co nejlépe
a nejefektivněji. Často je však těžké určit, kde
a jak vůbec začít, jak informace zajišťovat
soustavně a jak všechny aktivity související
s dosažením a udržením dostupnosti
informací zasadit do celkového konceptu
jejich řízení.

Dovolujeme si vás pozvat na seminář, který budeme věnovat problematice datové kvality.
Seminář připravila společnost PwC Česká republika ve spolupráci se společností Javlin.
Termín:

21. dubna 2011, 14:00–18:00 hodin

Místo:

PwC Česká republika, Kateřinská 40, 120 00 Praha 2

Pro koho: Akce je určena pro generální a finanční ředitele státních organizací i komerčních společností. Srdečně zváni jsou
i ředitelé útvarů informačních technologií a další zástupci vrcholového managementu, pro které je téma datové
kvality rovněž relevantní (např. ředitelé řízení rizik, vedoucí interního auditu, marketingoví ředitelé apod.).
Oceníme, pokud pozvánku předáte dalším zástupcům top managementu vaší společnosti, kteří se tématem
souvisejícím s datovou kvalitou v rámci své pozice zabývají.
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Program:
1. Řízení informací a dat se zaměřením na výsledky
Tato prezentace představí, jak řídit informace ve společnosti
a které postupy, závislosti a zdroje jsou k tomu zapotřebí.
Na základě reálného příkladu si ukážeme, jak docílit
správných výsledků informačního managementu, jak měřit
tyto výsledky, jak z určených cílů nadefinovat kroky a zdroje
za účelem efektivního plánování, a nakonec jak soustředit
a zrychlit procesy informačního managementu, aby bylo
dosaženo větší efektivity v obchodních a firemních výsledcích.
Přednášející: Michael C Daconta, AIM
2. Proč je organizační struktura klíčová pro Data
Governance?
Prezentace se zaměří na klíčovou otázku Data Governance
a to je její zavedení do organizace. Ukáže několik možných
přizpůsobení modelu Data Governance aktuální organizační
struktuře, nastavení pravidel pro zavádění a monitorování
Data Governance v organizaci a přístup k možnému
vyhodnocení úrovně maturity modelu.
Přednášející: Jan Malý, PwC
3. Životní cyklus dat jako součást Data Governance
Průběh života podnikových dat od jejich vzniku přes
zpracování až po archivaci či mazání a souvisejících problémů
a jejich řešení. Data, kterými podniky disponují, mají obvykle
mnohem delší životnost než systémy, kde jsou uloženy.
Pochopení, jakými změnami data prochází a jaké skryté
informace nám mohou poskytnout, může přinést jak výrazné
provozní úspory tak nalézání dalších příležitostí pro zisk.
Přednášející: Jiří Vojtek, Javlin

Michael C Daconta je Chief Technology Officer ve
společnosti Accelerated Information Management
(AIM) a současně vede několik projektů datové správy
pro státní a soukromé zákazníky. Daconta je známým
autorem, lektorem a publicistou. V minulosti Daconta
působil na Ministerstvu pro vnitřní bezpečnost,
kde vedl projekty zaměřené na datovou správu,
standardizaci dat a evidenci metadat. Ve spolupráci s Ministerstvem
spravedlnosti zavedl National Information Exchange Model. Jeho
nejnovější kniha nese název: “Informace jako produkt: Jak doručit
tu správnou informaci té správné osobě ve správnou chvíli“.

www.pwc.cz/dataquality

Termín: 21. dubna 2011, 14:00–18:00 hodin
Místo:

PwC Česká republika, Kateřinská 40
120 00 Praha 2

Jak se přihlásit:
Účast je bezplatná. V případě vašeho zájmu o účast
se, prosím, registrujte na www.pwc.cz/dataquality
nejpozději do 15. dubna 2011.

