
Če imate težave s prikazom sporočila, ga prenesite ali si ga oglejte na naši spletni strani! 

 

Namen Obvestil Slovenskega odseka ISACA
®
 je predvsem sproti seznaniti člane z najaktualnejšimi dogodki v odseku in v ISACA

®
, 

jih opozoriti na pomembne roke ali zanimive novosti ter na vabila organizacij, s katerimi sodelujemo. 

Posredujte jih prijateljem, ki bi jih naša dejavnost lahko zanimala!                                            Obiščite tudi našo spletno stran! 

Napovedujemo, obveščamo: 

  Brezpačno izobraževanje v torek, 4. novembra 

 Pridružite se nam na LinkedIn in na facebooku 

 Najaktualnejše iz ISACA
®
 

Brezpačno izobraževanje v torek, 4. novembra 

Predavanje bo tokrat v predavalnici A v 4. nadstropju! Vabimo vse, ki vas zanimajo aktualne teme v zvezi z upravljanjem in 
ravnanjem z IS. Za udeležbo lahko uveljavljate po 2 CPE! 

 V torek, 4. novembra 2014 ob 16.30 uri bo doc.dr. Tomaž Aljaž predstavil Teorijo omejitev (2 CPE)  Dodaj v Outlook 

in njeno uporabo, predvsem pri upravljanju projektov. 

Povzetek: Sistem ali organizacijo lahko označimo kot omrežje med seboj odvisnih procesov oz. elementov. Kar pomeni, da je 

delovanje organizacije oz. so njeni rezultati odvisni od njenega najšibkejšega člena. Kot v verigi, v kateri je njena moč omejena z 
močjo najšibkejšega člena. V organizaciji to pomeni, da so njeni rezultati odvisni od hitrosti izvedbe nalog določenega procesa, 
vira, (internega) pravila…, ki je »najšibkejši«. Najšibkejši člen predstavlja sistemsko omejitev organizacije pri doseganju boljših 
rezultatov. Posledično to pomeni, da kakršne koli izboljšave na členu, ki ni najšibkejši, (običajno) ne zagotavljajo izboljšav verige 
oz. organizacije. 
Rešitve navedenega problema bomo iskali s pomočjo Teorije omejitev (angl. Theory Of Constrains), ki zagotavlja aplikacije in 
orodja za analizo delov delovnega procesa in njihove medsebojne soodvisnosti. S tem ko spoznamo najšibkejše člene 
organizacije, lahko izvedemo aktivnosti za njihovo ojačitev. Zagotovimo lahko obstoj in konkurenčno prednost organizacije in 
hkrati otežimo konkurenci vstop na trg, dosežemo pa še druge prednosti: 

 Stabilno, robustno in zanesljivejše planiranje projektov; 

 Skrajšanje časov oz. pohitritev izvedbe projektov (dela); 

 Zagotavljanje projektov (dela) v predvidenih finančnih, časovnih in vsebinskih sklopih; 

 Povečanje števila izvedenih projektov; 

 Znižanje nivoja zalog (materiali, izdelki, po izdelki, razvojni zahtevki); 

 Povečanje odzivnosti na potrebe trga in omogočitev novih priložnosti ter izboljšanje dobička; 

 Prilagoditev obstoječih meril in politik dela. 

Decembra pripravljamo predstavitev dveh metodologij ocenjevanja varnosti oblaka in kaj ima s tem v zvezi pripravljenega 

ISACA. Podrobnosti v kratkem. 

Vabimo tudi nečlane! Rezervirajte si čas in se nam pridružite! 

Na vrh 

Pridružite se nam na LinkedIn in na facebooku 

Vabimo vas v našo LinkedIn skupino ter na facebook stran Slovenskega odseka ISACA
®
! 

Tudi na družbenih omrežjih bi želeli razširiti krog prejemnikov naših obvestil, spodbuditi predloge in razpravo o odsekovem delu, 
pa tudi morebitne strokovne razprave ali vsaj izmenjavo mnenj. 

   Pridružite se nam in ostanite na tekočem! 

Na vrh 

Najaktualnejše iz ISACA® 

V pregled in uporabo priporočamo predvsem: 

 na voljo je 5 knjižic z vodili za uvedbo in revizijskim programom European Cybersecurity Implementation Series: 

Overview, Assurance, Resilience, Risk Guidance, Audit/Assurance Program; 

 Zaradi naraščajočih potreb ISACA ponuja certifikat Cybersecurity Fundamentals, spremljajoči študijski priročnik pa 

priporočamo v branje tudi tistim, ki se izpita ne nameravate udeležiti! 

http://nalozi.isaca.si/Obvestila_141029.pdf
http://www.isaca.si/mesecniki.php#leto-2014
http://www.isaca.si/
http://nalozi.isaca.si/ISACA-SI_Brezplacno-1410_Arhiviranje_2CPE.ics
http://www.isaca.si/izobrazevanje.php
http://www.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/IsacaSloveniaChapter
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/European-Cybersecurity-Implementation-Series.aspx
http://www.isaca.org/cyber/Pages/Cybersecurity-Fundamentals-Certificate.aspx
https://www.isaca.org/bookstore/Pages/Product-Detail.aspx?Product_code=WCSXG1
http://www.linkedin.com/groups/ISACA-Slovenia-Chapter-4157929?trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/IsacaSloveniaChapter


 Obiščite COBIT
®
 5 Online - spletno središče virov iz družine COBIT, ki je zdaj na voljo v polni funkcionalnosti; 

 ISACA je s partnerji izdala niz osmih, brezplačno dostopnih videov, Presečišče tehnologije, strategije in tveganja. S 

predstavitvami odnosa med tehnologijo in poslom, koristi in tveganja tehnologije ter kako izvajati dobre strategije upravljanja 
tveganj v podjetju, naj bi izboljšali tehnično pismenost poslovodstva, kot izobraževalni pripomoček pa so uporabni tudi širše. 

Na vrh 

 

Sporočilo ste prejeli kot naročnik Mesečnika in Obvestil Slovenskega odseka ISACA
®
, ali kot povabilo, da to postanete. 

© Slovenski odsek ISACA
®
 2014. Vse pravice pridržane!   |   Prejemnikov je 534. 

Sporočite nam svoje mnenje o Mesečniku in Obvestilih   |   Naročite se   |   Odjavite se   |   Politika zasebnosti 

https://cobitonline.isaca.org/
http://www.nacdonline.org/IT
mailto:mesecnik@isaca.si?subject=Moje%20mnenje%20o%20Mesečniku%20in%20Obvestilih
mailto:mesecnik@isaca.si?subject=Naročam%20Mesečnik%20in%20Obvestila
mailto:mesecnik@isaca.si?subject=Ne%20želim%20Mesečnika%20in%20Obvestil
http://www.isaca.si/dokumenti/Zasebnost-P_ISACA-SI_1201.pdf

