


Seznam referenc pomembnejših projektov

Naročnik projekta Naziv projekta

NIJZ Razvoj nadgradnje registra izvajalcev ZD in delavcev v zdravstvu za podporo upravljanju dovoljenj in koncesij na MZ (RIZDDZ)

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Vzdrževanje On-line sistema zdravstvenega zavarovanja

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Strokovna tehnična pomoč pri oblikovanju tehničnih specifikacij za kartice zdravstvenega zavarovanja in profesionalne kartice

Stanovanjski sklad RS Razvoj in vzdrževanje rešitve za upravljanje evidenc nepremičnin Sklada HIPS

Arhiv RS Razvoj programske rešitve za pripravo elektronskega arhivskega gradiva

Generali Razvoj programskih rešitev na področju življenjskih zavarovanj

GURS Modeliranje procesov evidentiranja nepremičnin in oblikovanje organizacije geodetske uprave

Specijalna bolnica za kirurgiju MEDICO Svetovanje pri optimizaciji procesov in IT

Analitica Izobraževanje, mentorstvo in podpora pri vodenju projektov

CROZ Podpora koordinaciji in vodenju projektov v Sloveniji

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke Podpora vodenju projekta in sistemska analiza za digitalno preobrazbo JAZMP

KPMG Slovenija Razvoj in vzdrževanje podpore poslovnim procesom na področju kadrov z ECM WinDream

Krka Pilotni projekt BIOMEDION in WD za podporo farmacevtskim napravam

Triglav RE Projektno vodenje uvedbe specializiranega pozavarovalniškega sistema SICS

Turizem Ljubljana Popis poslovnih procesov 

Turizem Ljubljana Izobraževanje za projektno vodenje

Big Bang Izvedba tečaja projektnega vodenja

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke Izdelava globalnega podatkovnega modela medicinskih produktov in pripomočkov JAZMP

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Razvoj in uvedba aplikacije za vpogled v certifikatno bazo podatkov

SODO Poslovno in tehnično svetovanje na področju izvajanja gospodarske javne službe (GJS)

Stanovanjski sklad RS Razvoj in vzdrževanje rešitve za podporo subsidiarni odgovornosti SUBS

Stanovanjski sklad RS Izvedba delavnice za uporabo MS Project

Stanovanjski sklad RS Svetovanje na področju optimizacije poslovanja

Ministrstvo za zdravje Razvoj in uvedba registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ)

Blaj Izobraževanje in mentorstvo na področju projektnega vodenja

KPMG Baltic SIA, Latvija Svetovanje pri celoviti reformi zdravstvenega sistema Latvije

Telekom Slovenije Razširitev SOA okolja na Telekomu Slovenije

IBM Slovenija Vodenje tečajev za projektno vodenje

Kompetenčni center Kontesa Izvedba tečaja projektnega vodenja 

Petrol Vodenje tečajev za projektno vodenje

RRC Izvedba delavnice projektnega vodenja in mentorstvo

SKB Upravljanje s podatki v SKB, predvsem za podatkovno skladišče

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Razvoj in uvedba portalov ZZZS za zavarovane osebe in izvajalce zdravstvenih storitev

Informatika Razvoj in uvedba obračunskega sistema za elektro distribucijska podjetja in njihove hčerinske družbe dobaviteljev

Informatika Prenova integralnega informacijskega sistema za elektro distribucijska podjetja Slovenije

Styria Inc., ZDA Razvoj in vzdrževanje aplikacije za upravljanje reklamacij

Elektro energija Razvoj, uvedba in vzdrževanje CRM sistema

Ministrstvo za zdravje Izdelava Konceptualnega modela nacionalnega zdravstveno informacijskega sistema e-ZIS 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Razvoj in uvedba On-line sistema zdravstvenega zavarovanja

Fond za zdravstveno osiguranje Črne Gore Priprava strateškega razvojnega programa zdravstvenega zavarovanja Črne gore

Fond za zdravstveno osiguranje Črne Gore Uvajanje prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v Črni gori

Fond za penzijsko osiguranje Črne Gore Priprava IT strategije in izhodišč za prenovo IT sistema Penzijskega Fonda 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Projektiranje aplikacij (Medicinski pripomočki, Nadomestila plač)

Ordinacija.net Uvajanje zdravstvenega spletnega portala Ordinacija.net

Styria Inc., ZDA Razvoj in vzdrževanje aplikacije za odkrivanje prevar

Styria Inc., ZDA Razvoj in vzdrževanje aplikacije za prediktivno analitiko
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Styria Inc., ZDA Razvoj in vzdrževanje podatkovnega skladišča

Ministrstvo za zdravje Razvoj upravljanja sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Uvedba Kartice zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji 

Allianz, Nemčija Načrtovanje prenove podatkovnega skladišča za poslovno področje korporativnih zavarovanj

Allianz, Nemčija Implementacija komponente za ugotavljanje zavarovalniških prevar avtomobilskih zavarovanj

Banca Intesa Beograd, Srbija Implementacija celovitega bančnega podatkovnega skladišča in rešitve za upravljanje tveganj

Simobil Načrtovanje rešitve za poročanje obračunskih in plačilnih podatkov mobilne telefonije

Zavarovalnica Maribor Implementacija podatkovnega skladišča in rešitve za poročanje zavarovalniških polic in premij

Ljubljanske mlekarne Načrtovanje podatkovnega skladišča in spletnega portala za poročanje o prodaji

Ministrstvo za javno upravo Načrtovanje podatkovnega skladišča za delovno statistiko

Statistični urad RS Načrtovanje podatkovnega skladišča za področje kmetijstva

Telekom Srbija Implementacija segmentacije strank in prediktivnih modelov

Mutual & Federal, Južna Afrika Implementacija podatkovnega skladišča v sklopu prenove celovitega zavarovalniškega informacijskega sistema

European Commission, MedCom International, Danska ANTILOPE Tematska mreža interoperabilnost v eZdravju Evrope in širše  

Ministrstvo za zdravje in NIJZ epSOS Obsežni evropski pilotni projekt izmenjave podatkov o pacientih in elektronskem receptu

EuroRec Institute Podpora SW hišam in ocenjevanje ambulantnih ter bolnišničnih informacijskih sistemov za pridobitev certifikata kakovosti

Ministrstvo za zdravje, Srbija Standardizacija zdravstvene informatike, certifikacije kakovosti SW, upravljanje z varnostjo (ISO 27001)

EPOS Health Management, Kitajska Priprava in izvedba delavnice o poslovnih procesih in IT v zdravstvenem zavarovanju

European Commission, EuroRec Institute EHR-Qtn Priprava zdravstvene skupnosti po Evropi za primerljivo certifikacijo EHR sistemov

Ministrstvo za zdravje Študija izvedljivosti vzpostavitve slovenskega nacionalnega zdravstvenega informacijskega centra


