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Cíle projektu HELE
Cílem aliance HELE je sdružit nezávislé drobné prodejce domácích
elektrospotřebičů
a
posílit
jejich
konkurenceschopnost
vůči
hypermarketům a specializovaným obchodním řetězcům. HELE chce
vytvořit konkurenční výhodu proti sítím a řetězcům zejména zajímavou
nabídkou zboží, lepším zákaznickým servisem, nabídkou výjimečných
služeb a výhod spolu se silným marketingem.

Podpora projektu
Na základě výsledků realizované analýzy primárních procesů se pro
podporu projektu HELE vedení společnosti HCF rozhodlo realizovat
personalizovaný internetový portál pro jednotlivé členy aliance, jejichž
počet stále dynamicky roste. Společnost HCF poptala čtyři společnosti,
aby předložili nabídku na vývoj systému do výběrového řízení.

Výběrové řízení
Výběrové řízení probíhalo ve dvou kolech
• Předložením nabídky dodavateli
• Prezentací nabídky dodavateli

Konzultace
Naše společnost byla přizvána k nezávislému posouzení nabídek
z hlediska jejich technické relevantnosti vzhledem k požadavkům klienta,
moderním technologickým trendům a způsobu projektového řízení. Cílem
konzultace bylo poukázat na hrozící úskalí, technologická rizika, která by
za použití daného řešení mohla nastat, a dát doporučení výběrové
komisi. Obsahem zakázky bylo zejména:
• Interview s potenciálními dodavateli
• Interview se zástupcem interního IT týmu v HCF
• Prozkoumání referencí jednotlivých dodavatelů
• Posouzení nabídek
• Vypracování doporučení pro výběrovou komisi

Hlavní přínosy pro zákazníka
•
•
•
•
•
•

Argumenty pro přijetí či zamítnutí nabídky
Nezávislost pohledu
Jednoznačný pohled podle bodového systému
Značné snížení rizika ztráty investice
Argumenty garantovány znalostí trhu IT a certifikacemi
Úspora času IT týmu

