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Anotace modulu 

Digitální podnikání je postaveno na nové výpočetní infrastruktuře – mobilních, 
cloudových, Big Data a analytických technologií. Internet věcí (IoT), pokroky v 
strojovém učení a inovace jsou dnes stále více rozšiřovány. Tyto všechny technologie 
dávají firmám možnost radikálně změnit obchodní modely a vytvářet nové produkty a 
služby. Digitální transformace rozšiřuje dopad na výkonnost podnikání 
prostřednictvím zlepšení angažovanosti zákazníků, efektivity dodavatelského řetězce 
a finančních informací. 

 

Cíl modulu: 

Cílem modulu je seznámení se s aktuálními možnostmi na poli digitálního světa. 
Modul obsáhne kompletní tématiku digitální transformace z pohledu podniku a bude 
zaměřen na konkrétní možnosti využití podnikových systémů (ERP) a systémů pro 
řízení zákaznických vztahů (CRM). 

Absolvování modulu poskytne pevný základ pro orientaci v moderních technologiích 
v oblasti digitální transformace společností a jejich vhodného využití v praxi. 

Modul obsahuje témata, která pomohou efektivněji řídit a digitálně transformovat 
společnosti. 
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