Řečníci na konferenci

„Předběhněte konkurenci díky investicím do inovací
s dotační podporou“
Ota Horák
Udělali jsme při digitální transformaci spoustu chyb a vraceli se z mnoha slepých
uliček. I díky tomu jsme v digitalizaci výrobních procesů daleko před ostatními.“ říká
Ota Horák, generální manažer společnosti SpoluWorks. Nyní jsou připraveni tyto
zkušenosti sdílet. Ve spolupráci se vzdělávacím portálem INDUSTRY EDUCATION
připravili sérii školení á la "škola hrou" a vybudovali tým schopný pomoci zejména SME
firmám uplatnit 2 základní ponaučení:
Digitalizovaný špatný proces je... špatný proces.
Lze postupovat krok po kroku, začít tam, kde je největší potenciál úspor a z nich
financovat další kroky.
Neučte se z vlastních chyb, učte se z chyb druhých. (prof. Milan Zelený)

Jiří Bavor
Díky zkušenostem z oblasti IT a průmyslové automatizace umí Jiří Bavor propojit oba
tyto světy a nabídnout jiný pohled na správné využití technologie.
Digitalizace není cílem, ale prostředkem k tomu lépe uspokojit potřeby Vašeho
zákazníka, nabídnout mu lepší produkt nebo službu, rychlejší reakci, flexibilnější
dodávky a to jenom dnes, ale také zítra.

Lukáš Ontl
Lukáš Ontl působí jako produktový manažer ve společnosti Asseco Solutions a.s.
necelých 20 let. Za tuto dobu působil v řadě pozicích, a to i včetně manažerských, jak
v obchodním oddělení, tak produktovém managementu.
Aktuálně je na pozici vedoucího oddělení inovace a rozvoje produktů, jehož primární
zaměření je na rozvoj a hledání nových příležitostí k růstu prostřednictvím základního
vývoje prototypů (R&D) a jeho aplikaci do jednotlivých produktů, ať už stávajících či
nových.

Jan Jirsák
Digitalizace a automatizace procesů ve firmách je čím dál více aktuálnější potřebou
pro mnoho podnikatelů. Možnost získat extra prostředky je faktor, který rozhoduje
zdali vůbec, a případně v jakém rozsahu tyto projekty realizují,“ říká Jan Jirsák,
obchodní ředitel GRANTEX ADVISORY GROUP.
Stojí za úspěšnými projekty, které přináší inovace v průmyslové výrobě. Své znalosti
aplikuje na investiční záměry klientů a pomáhá jim nastavit optimální dotační
strategii.

