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Projekt New Way of Work

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Viac nez 10 externych dodavatelovViac nech 6 500 MDs (bez zapocitania externistov)



Ciele projektu
Zvýšenie produktivity zamestnancov a 
tímov

Podporiť kultúru spolupráce a otvorenej
komunikácie

Podporiť spoluprácu v rámci skupiny 
RBI

Zvýšiť angažovanosť zamestnancov

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Tatra banka (ďalej len „TB“) má v rámci svojej stratégie stanovený tzv. Brand promise (prísľub klientovi) byť Líder v inováciách. Rovnaký zážitok sa  banka snaží sprostredkovať aj svojim zamestnancom.Digitálne pracovné prostredie v TB totiž nezohľadňovalo súčasné trendy a nezodpovedalo plne očakávaniam užívateľov – obmedzovalo produktivitu zamestnancov, spomaľovalo doručovanie projektov a produktov, znižovalo angažovanosť zamestnancov a znižovalo príťažlivosť TB na trhu práce.



Nastavenie projektu
Implementácia o365 nástrojov ≠ čisto technologický projekt

Biznisový pilot v ideačnej fáze

Súčasť širsieho súboru aktivít „Employee Value Proposition“ 

Biznisová pridaná hodnota identifikovaná na každom riaditeľstve banky

ADOPČNÝ STREAM

Dôraz na biznis hodnotu a 
zmenu správania / kultúry

TECHNOLOGICKÝ STREAM

Implementácia o365 nástrojov a 
sprístupnenie Cloud technológie

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Na uvod ludia vnimali ze “vymenime mailbox za iny”, podarilo sa presvedcit Board a B-1 ze to nie je IT vec, dolezity je biznis benefit.Prva prezentacia O365 o nastrojoch priniesla rozcarovanie Boardu, lebo boli prezentovane funkcionality a nie benefit.Vedenie banky sa preto v minulom roku rozhodlo priniesť zamestnancom nový prísľub zamestnávateľa, ktorý zahŕňa zásadné zmeny – od zavedenia nových technológií až po vytvorenie moderných pracovných priestorov prispôsobených potrebám zamestnancov aj práci tímov. Cieľom je nový efektívnejší spôsob práce a spolupráce.Na základe požiadavky CEO Tatra banky bol rozsah projektu New Way of Work koncipovaný tak, aby každý člen predstavenstva videl za realizáciou projektu biznisový prínos.  Na základe tejto požiadavky bolo sprioritizovaných a vybraných 8 biznis scenárov s najvyšším biznis benefitom pre banku (z viac ako 20 možných scenárov).





Technologické 
výzvy

• Implementácia prvého cloud riešenia v rámci Tatra 
banky 

• Riešenie implementované v rámci skupiny RBI

• Potreba riešiť viacero technologických dlhov

• Potreba zmigrovať viac ako 4 000 mailových účtov

• Implementácia nástroja na klasifikáciu dát

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Vyriešených viacero technologických dlhov – napr. MS Office aktualizácia na verziu 2016; navýšenie internetových liniek pre pobočky, aktualizácia Active DirectoryLokálne:technologická príprava architektúry a infraštruktúryadopčné aktivity užívateľovkoordinácia stakeholderov na strane bankykomunikácia s NBSAktivity koordinované v rámci skupiny:zabezpečenie zmluvných vzťahov medzi jednotlivými zainteresovanými stranamitechnologická pripravenosť dodávateľov na testovanie / roll-outpríprava nového governance modelu fungovania



Biznisové scenáre projektu - základné
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TECHNICKÁ PRÍPRAVA

KOMUNIKÁCIA & TRÉNINGY

ADOPCIA

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Jednou z prvých zmien bol prechod z platformy Lotus Notes na Office 365. Ani zďaleka však nešlo len o modernejší e-mail či kalendár. „V spolupráci s Microsoftom sme venovali pol roka tomu, aby sme si ujasnili, čo môžu zamestnanci získať tým, že opustia zaužívaný spôsob práce,“ opisuje Ján Vlach. Výsledkom bolo osem scenárov, ako napríklad efektívnejšie stretnutia prostredníctvom Skype namiesto cestovania medzi budovami banky, spoločná práca na dokumentoch vďaka OneDrive či rýchle vyhľadávanie produktov a informácií pre pracovníkov pobočkovej siete namiesto študovania stoviek strán manuálov.Na základe požiadavky CEO Tatra banky bol rozsah projektu New Way of Work koncipovaný tak, aby každý člen predstavenstva videl za realizáciou projektu biznisový prínos.  Na základe tejto požiadavky bolo sprioritizovaných a vybraných 8 biznis scenárov s najvyšším biznis benefitom pre banku (z viac ako 20 možných scenárov).Z ôsmich sledovaných scenárov malo pri zavretí projektu plne dosiahnuté adopčné KPIs šesť scenárov. Dva scenáre boli po schválení Riadiacim výborom adopčne dotiahnuté v rámci líniových aktivít. 



Biznisové scenáre projektu - pokročilé
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Adopčné aktivity v rámci prípravy na Go-Live

◦ Vytvorenie siete ambasádorov (20 trénerov, 350 ambasádorov, ‘Office Univerzita‘ )

◦ Celobanková komunikácia na viacerých pravidelných podujatiach

◦ Office Informačný portál a Web pre ambasádorov

◦ Office „Help“ tréningová stránka

◦ Príprava tréningových programov a manuálov

◦ Školenie pre 20 trénerov, 300+ ambasádorov, 20+ asistentiek

◦ Tlač a distribúcia 3800 informačných brožúr pre užívateľov



RBI mapa vyspelosti o365 nástrojov Microsoft Awards Slovakia : Tatra
banka, Microsoft & partner



Ďakujem za pozornosť
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