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Projektový management IPMA má modulární 
strukturu – ať už jste OEM, dodavatelem Tier 1 
nebo dodavatelem z nižší úrovně dodavatelské
pyramidy. Výhodou je, že Vám dokážeme 
pomoci přesně tam, kde to potřebujete.

Jean-Guy Passebois, 
jednatel
srpen 2019

KONTROLA. MONITOROVÁNÍ. 
DOKUMENTACE.
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ /
FORWARD SOURCING

Pokud je proces žádostí o nabídky od dodavatelů přesný 
a dobře zacílený, ušetříte čas a peníze hned na začátku 
procesu zadávání zakázek. Spolehněte se na nás
a na naše znalosti trhu. Poskytneme Vám tipy ohledně 
dodavatelů a zajistíme jejich hodnocení. Provedeme 
audit potenciálních dodavatelů, sestavíme Vaše 
technické zadání a shromáždíme zadávací dokumentaci.

SLUŽBY
# 01
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PROJEKTOVÝ MANAGEMENT SI CELOSVĚTOVĚ

BEROU
NA STAROST MOTIVOVANÍ, VÝBORNĚ VYŠKOLENÍ
SPECIALISTÉ.
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PORADENSTVÍ
Pomůžeme Vám vyhodnotit a analyzovat nabídky, 
sestavit seznam návrhů, vyhodnotit rizika 
a identifikovat náklady spojené s projektem.

SLUŽBY
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PODPORA & KOORDINACE
Po zadání objednávky provádíme technické řízení 
a koordinaci dodavatelů. Našim zákazníkům 
poskytujeme podporu a poradenství ve fázi 
engineering, konstrukce, zhotovení a zapracování / 
výroby, včetně řízení změn a propočtu nákladů.

SLUŽBY
# 03
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ČASOVÉ HARMONOGRAMY 
& PLÁNOVÁNÍ ZDROJŮ

Naše služby zahrnují vypracování harmonogramů 
v aplikaci MS Project nebo R-Plan, předběžné 
plánování potřebných zdrojů a kontrolu souvisejících 
termínů, vyhodnocení specifikací dodavatelů 
(posouzení věrohodnosti) a případně vypracování 
kritického harmonogramu.

SLUŽBY
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MONITORING U DODAVATELE
U dodavatele pro Vás monitorováním výroby 
kontrolujeme aktuální stav, milníky a standardy kvality. 
Rovněž provádíme kontrolu a uskutečňujeme 
předběžné převzetí provozních prostředků. 

Umožňujeme i menším firmám zůstávat 
konkurenceschopnými - bez široce vybudované 
administrativy a integrovaného projektového 
managementu.

SLUŽBY
# 05
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KONTROLA KVALITY
V této fázi provádíme dílčí přejímky, analýzy měrových 
protokolů a kontroly funkčnosti a instalace. Díky 
protokolům o kvalitě a testování budete vždy nejlépe 
informovaní. Rovněž Vám poskytneme seznamy 
opatření a doklady o připravenosti na sériovou výrobu.

SLUŽBY
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ŘÍZENÍ ZMĚN
Naše řízení změn zahrnuje studie proveditelnosti, 
porovnávání úprav, vyhodnocování simulací a změn. 
Analyzujeme nabídky změn a dokumentaci 
k montážním dílům. 

SLUŽBY
# 07

11



12 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

# 08

12 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

DOKUMENTACE
Vypracujeme pro Vás přehledové diagramy 
(např. dostupnost dílů, analýzy termínů, sledování 
nákladů, reporty kvality, rozměrovou přesnost a stavy 
výroby), analýzy životního cyklu a měrových protokolů, 
posouzení a dokumentaci změn, zprávy o stavu
a stupni zralosti i závěrečnou revizi projektů.

SLUŽBY
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