
TRANSFORMARE DIGITALĂ

Transformarea digitală este poate una dintre cele mai acute priorități ale companiilor și, în egală măsură,

una dintre cele mai mari provocări. Viteza și complexitatea mediului modern de business au dus

incertitudinea și nevoia de inovație disruptivă la cote fără precedent. Ce este transformarea digitală și ce

presupune ea? Care sunt principalele capcane de evitat în design și implementare? Cum putem anticipa

sau chiar genera schimbările din industria în care activăm și să fim cu câțiva pași în fața concurenței?

Obiective:

▪ vor înțelege ce este transformarea digitală și contextul ei curent

▪ provocările și oportunitățile transformării digitale

▪ tipologia transformării digitale sub o abordare holistică - 4 categorii

▪ #1 transformarea proceselor de business 

▪ #2 transformarea modelului de business 

▪ #3 diversificarea domeniilor de activitate prin inovație

▪ #4 transformarea la nivel de cultură și competențe digitale de lucru

Structură program:

▪ MINDSET: o viziune holistică asupra transformării

digitale: de ce abordările axate exclusiv pe o zonă

sau o funcțiune organizațională nu funcționează? 

Cu ce ar fi bine să începem, de ce capcane și

riscuri să ținem cont? Tipurile de transformare

digitală.

▪ SKILLSET 1. Transformarea digitală a proceselor

de business: ce este? Câteva exemple. Nou și

vechi în acest trend. Demitizarea unor termeni: Bid 

Data Analytics, APIs, Machine Learning, Artificial 

Intelligence, Robotic Process Automation.

5 micromodule | 4 instrumente | 4 exerciții | 4 teste

▪ SKILLSET 2: tranformarea digitală a modelului de 

business: inovarea modului în care compania 

oferă valoare clienților săi. Noi moduri de furnizare 

a serviciilor și de taxare a acestora, modalități 

diferite de acordare a suportului cu ajutorul 

tehnologiei (ex.: telemedicina) ș.a.

▪ SKILLSET 3: diversificarea domeniilor de activitate 

prin inovație: noile tehnologii redefinesc constant 

produsele și serviciile, eliminând de multe ori 

limitele tradiționale dintre diferitele industrii. 

▪ SKILLSET 4: transformarea la nivel de cultură și 

competențe digitale de lucru.
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Puteți contracta programul de instruire în diferite scenarii adaptate nevoilor companiei: volum de

participanți, durată acces, asistare de către trainer, etc. Transmiteți-ne un mesaj la office@ecampus.ro.


