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KDO JSME
Česká konzultační a technologická firma, která se specializuje na řízení 
dodavatelských řetězců.

Praha
Brno

Hradec Králové

Mladá Boleslav, Turnov, Liberec, 
Bratislava, ...

Přes

1000
realizovaných projektů

Automotive
Retail

Chemical industry
...

150
expertů 

v oblasti Supply chain

Máme vlastní vývojové 
centrum



S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI

Vytvoříme pro vás návrh rozvoje logistiky v různých časových horizontech se zaměřením na 
optimalizaci celého dodavatelského řetězce. 

Poradíme Vám, jaké produkty máte nabízet a za jakou cenu, jakou zásobu máte držet v 
jednotlivých článcích řetězce, jak správně organizovat distribuci, jak vybrat logistické zdroje 
a správně nastavit logistické procesy podporované vhodnými informačními systémy a 
reportingem. 
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ŠTÍHLÁ 
VÝROBA

EFEKTIVN
Í ÚDRŽBA

KONCEPCE 
SKLADOVÁNÍ

ŘÍZENÍ 
PROMOCÍ

PRODUKTOV
É PORTFOLIO

CENOTVORB
A

DISTRIBUCE

ŘÍZENÍ ZÁSOB
PODPORA S&OP

VÝROBA SKLAD OBCHOD

BIG DATA
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MÁME ZKUŠENOSTI

NA CELÉM SVĚTĚ

44



Kdo z Vás
Ještě zvládá
poslouchat?

42
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Kdo z Vás je ?
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Kdo z Vás je Datový analytik?
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Kdo z Vás je Datový analytik?
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Kdo z Vás

Pracuje s 
data analýzami?
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Kdo z Vás

Pracuje s 
data analýzami?

Má ve firmě datový team?
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Kdo z Vás

Pracuje s 
data analýzami?

Vede (datový) team?

Má ve firmě datový team?
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budeProces práce s daty

Získání dat

Vyčištění dat

Analýza Reporting

Modelování
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budeProces práce s daty

Získání dat

Vyčištění dat

Analýza Reporting

Modelování

Data jsou jako jazyk
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bude
Data jsou jako jazyk

rodilý mluvčí

vzdělaný teoretik

samouk
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Rozhodněte se 
v čem pracujete



16

Rozhodněte se 
v čem pracujete
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Rozhodněte se 
v čem pracujeteObvykle se vám to 

nepovede ☺
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https://app.powerbi.com/vi
ew?r=eyJrIjoiODk0N2FmMz
QtMzJhOS00Y2VmLTljNzItZT
ZlYThiMGQ1ZDVlIiwidCI6Im
U5YmQxM2JmLWI4MzktNGJ
hMS1iMzY3LTA3MWNmMD
Q4MGY4YyIsImMiOjl9



19

www.logio.cz/workshop
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Byli jste na testu na závažnou vzácnou 
chorobu

Test vyšel pozitivní 
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Měli byste se obávat choroby?

Byli jste na testu na závažnou vzácnou 
chorobu

Test vyšel pozitivní 



22

Měli byste se obávat choroby?

Úspěšnost testu je 99% ☺

Test vyšel pozitivní 
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Měli byste se obávat choroby?

Vzácná
 1 z 1000

Test vyšel 
pozitivní 

99% u 
nemocného

5% chyby u 
zdravého

1% chyby u 
nemocného

95% u 
zdravého
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Měli byste se obávat choroby?

Test vyšel 
pozitivní 

Pravděpodobnost
chyby testu je

98%
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Hodně štěstí

logio.cz/     workshop

work@ logio.cz
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Prosíme o zpětnou vazbu

logio.cz/zpetnavazba

http://logio.cz/datafest-workshop

