4.13 Doradztwo w zakresie Audyt technologiczny przedsiębiorstwa narzędziem oceny
potencjału przedsiębiorstwa
Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii
Usługa doradcza w zakresie audytu technologicznego jest w rzeczywistości analizą
działalności prawie całego przedsiębiorstwa wykraczającą poza kwestie związane
z technologią. Jednakże zawsze problem rozpatrywany jest w odniesieniu do problematyki
technologii. Celem usługi jest pełna i szczegółowa diagnoza stanu faktycznego i lustracja
tego, czy występują nieprawidłowości, wykrycie błędów, ocena ich istotności oraz
sformułowanie teorii usprawniających. Przedmiotem audytu może być problem, program
lub jednostka organizacyjna. Zakres audytu wynika bezpośrednio z określonego celu
i przedmiotu badania.
Usługa przebiega według następującego schematu:
1. Strategia
- Audyt adekwatności i możliwości przyjętej strategii technologicznej
- Audyt potencjału strategicznego
- Audyt uwarunkowań makroekonomicznych
- Audyt uwarunkowań konkurencyjnych.
2. Działalność B+R
- Audyt strategii funkcji B+R
- Audyt stosowanych procedur
- Audyt zakresu działalności B+R,
- Audyt współpracy z partnerami biznesowymi i naukowymi w zakresie technologii.
3. Technologia
- Audyt możliwości rozwoju technologii
- Audyt procesu transferu technologii
- Audyt stopnia zaawansowania prac nad technologią
- Audyt portfela praw własności intelektualnej
- Audyt wyboru strategii komercjalizacji
- Audyt wniosków patentowych
- Audyt wykorzystanych technologii informacyjnych
- Audyt potencjału technologicznego
- Audyt oceny konkurencyjności technologii.
4. Innowacja
- Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa
- Audyt identyfikacji innowacji
- Audyt oceny potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa
- Audyt procedury wdrożenia innowacji
- Audyt bezpieczeństwa innowacyjnego własności intelektualnej
- Audyt portfela innowacji (produkt, usługa, proces)
- Audyt fazy rozwoju innowacji (może też być realizowany w aspekcie finansowym).
5. Finanse
- Audyt zasobów finansowych przeznaczonych na technologię, innowację
- Audyt źródeł pochodzenia kapitału
- Audyt fazy rozwoju innowacji.
6. Marketingowy
- Audyt strategii marketingowej
- Audyt funkcji marketingu
- Audyt instrumentów marketingowych
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- Audyt efektywności marketingu
- Audyt systemów marketingu
- Audyt wykorzystania technologii informacyjnych.
7. Operacyjny
- Audyt procesu produkcyjnego
- Audyt projektowania nowego produktu
- Audyt wytwarzania produktu
- Audyt jakości i niezawodności produktów
- Audyt operacji zaopatrzeniowych
- Audyt operacji sprzedażowych
- Audyt technologii informacyjnych
- Audyt automatyzacji produkcji.
8. Personalny
- Audyt funkcji zarządzania kapitałem ludzkim
- Audyt modelu organizacyjnego zarządzania kapitałem ludzkim
- Audyt stylu kierowania.
9. Struktury organizacyjnej
- Audyt adekwatności rozwiązania strukturalnego
- Audyt celów i funkcji organizacji
- Audyt rozczłonkowania organizacji
- Audyt zależności organizacyjnych
- Audyt rozmieszczenia uprawnień decyzyjnych
- Audyt formalizacji struktury organizacyjnej.
10. System zarządzania
- Audyt zarządzania technologią
- Audyt jakości Audyt środowiska
- Audyt bezpieczeństwa i higieny pracy.
11. Analiza makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego
– metoda PEST,
– metoda SWOT,
– analiza partnerów,
– analiza luki strategicznej,
– analiza „pięciu sił” M.E. Portera.
12. Analiza środowiska wewnątrzorganizacyjnego
– analiza środków finansowych przeznaczonych na technologię, innowację,
– analiza źródeł pochodzenia kapitału,
– analiza wskaźnikowa (NPV, IRR),
– analiza stopy zwrotu i zysku,
– badanie kultury organizacyjnej,
– analiza kultury zarządzania innowacjami,
– analiza szkoleń i rozwoju pracowników,
– analiza doskonalenia procesów informacyjnych,
– prognozowanie zmian w stanie zatrudnienia,
– pomiar efektywności zarządzania kapitałem ludzkim,
– postępowania przy oporze wobec zmian,
– projektowania struktury organizacyjnej.

Przewidywany czas realizacji usługi
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Od 1 do 3 miesięcy.
Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa
Wynikiem usługi doradczej w zakresie audytu jest ocena stanu technologicznego przedsiębiorstwa,
zdolności oraz określenie potrzeb technologicznych firmy. To także wskazanie obszarów doskonalenia
i określenie mocnych i słabych stron oraz potencjalnych szans i zagrożeń technologii wraz z ich
prognozowaniem oraz pozycjonowaniem w stosunku do poziomu rozwoju technologii firm
konkurencyjnych. Poprzez wdrożenie zaleceń poaudytowych nastąpi wzrost sprzedaży, wzrost zysku /
redukcja kosztów. Ostatecznie przyczyni się do rozszerzenie rynków zbytu, nastąpi znaczący wzrost
konkurencyjności.
Identyfikacja potrzeb przedsiębiorcy
Z rozwiązań takich jak audyt technologiczny korzystają przedsiębiorstwa z sektora MSP, ponieważ to
przyczynia się do wzrostu konkurencyjności i przyspieszenia realizacji celów przedsiębiorstwa. Firmy
z przyczyn leżących po stronie zasobów kompetencyjnych oraz finansowych nie zawsze mają
możliwości prowadzenia działań w kierunku przeprowadzenia pełnej i wyczerpującej diagnozy stanu
faktycznego i weryfikacji tego, czy występują nieprawidłowości, wykrycia błędów, oceny ich istotności
oraz sformułowania hipotez usprawniających. Usługę prorozwojową realizuje ekspert posiadający
specjalistyczna wiedzę wraz z przedsiębiorcą i jego pracownikami. Współpraca i zaangażowanie
w proces jest kluczowym i niezbędnym czynnikiem do prawidłowego wykonania usługi. Współpraca
przy realizacji usługi odbywa się przy obopólnym zaangażowaniu zarówno eksperta jak
i przedsiębiorcy. Powodem tego jest przede wszystkim znajomość przez Zamawiającego uwarunkowań
wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia, które bezpośrednio wpływają
na charakter niezbędnych do wdrożenia procesów:
- współpraca przy doborze metod realizacji audytu technologicznego,
- współpraca przy identyfikacji potrzeb i zakresu audytu,
- współpraca przy wskazaniu i opracowywaniu obszarów doskonalenia, określeniu mocnych i słabych
stron oraz potencjalnych szans i zagrożeń technologii wraz z ich prognozowaniem oraz
pozycjonowaniem w stosunku do poziomu rozwoju technologii firm konkurencyjnych.
- każdy inny aspekt współpracy.
Zaangażowanie doradcy o odpowiednich kompetencjach pozwoli na wykorzystanie jego
specjalistycznej wiedzy do osiągnięcia zamierzonego celu i uzyskania oczekiwanych efektów. Na
każdym etapie przedsiębiorca korzysta z wiedzy i wsparcia merytorycznego ekspertów. Wsparcie
dotyczy wszystkich aspektów zawartych w opracowanej usłudze.
Założenia cenowe
Od 10 000 do 50 000 zł netto. Wycena jest ilorazem wynagrodzenia stawki pracy eksperta (200
zł za roboczogodzinę) i czasochłonności realizacji usługi, szacowanej w zależności od specyfiki branży
od 50 do 250 godzin Koszt określany jest na etapie przygotowania wyceny z uwzględnieniem specyfiki
działalności oraz szczegółowych potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstwo.
Odbiorcy
Odbiorcami usługi będą MŚP przedsiębiorstwa z woj. podlaskiego zainteresowane zakresem usługi.
Osoba kontaktowa w sprawie usługi
Imię i nazwisko

Radosław Wołyń

Telefon

507 732 576

E-mail

radoslaw.wolyn@piitt.pl
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