PROFIL SPOLOČNOSTI:

ROI Management ConsultingPočítajú sa len výsledky
MNÍCHOV, marec 2007 - Už viac ako 25 rokov podporuje ROI Management Consulting AG
podniky z technologicky orientovaných priemyselných odvetví pri zefektívňovaní ich
procesov a štruktúr v oblasti produkcie, logistiky a vývoja. K nim sa pridávajú aj podniky zo
sféry leteckého a kozmického, automobilového, elektrotechnického, spracovateľského,
strojárskeho priemyslu a konštrukcie zariadení. Medzi zákazníkov patria veľké podniky
s globálnym pôsobením, ale aj renomované podniky strednej triedy. Často ide
o multinacionálne projekty realizované v Európe, Amerike a Ázii. ROI je absolútne nezávislá
akciová spoločnosť, pričom partneri vlastnia 100 %. Najvyššia kvalita poradenstva
s merateľnými výsledkami bola a bude mať v spoločnosti ROI prednosť pred rýchlym
rastom. V roku 2006 zaznamenala spoločnosť obrat vo výške 12,5 milióna eur, polovica z tejto
sumy sa generuje mimo nemecky hovoriace krajiny. ROI v súčasnosti na nemecky
hovoriacich pobočkách 65 poradcov a kancelárie spoločnosti sa nachádzajú v Mníchove, vo
Viedni, v Zürichu, Prahe a Atlanty.
Filozofia poradenstva - Meno je naším programom
Spoločnosť ROI si za meno zvolila formulka ROI (Return on Investment - návratnosť investícií),
ktorá je meradlom i hlavnou požiadavkou poradenského prístupu orientujúceho sa na prínos
a realizáciu. Rozhodujúcim faktorom pri posudzovaní úspešnosti projektu je prospech zákazníka.
Pretože kvalita poradenstva sa ukáže až pri realizácii.
Dlhoročná priemyselná skúsenosť dovoľuje zmluvy podmienené úspechom
Projekty spoločnosti ROI sa vyznačujú rozsiahlymi a individuálne navrhnutými komplexnými
riešeniami s rýchlym realizačným úspechom, za ktorý ručia angažované projektové tímy so
znalosťou oboru. Na želanie vieme pracovať za honorár podmienený výkonom. Výsledky projektu
vedú u zákazníkov napríklad k znižovaniu prevádzkových nákladov, racionalizácii produkcie
a logistiky, zlepšeniu efektivity v prevádzke ako aj k zníženiu nákladov na vývoj. Dlhoročné vzťahy
s klientmi a skúsenosti z viac ako 500 projektov v približne 20 krajinách dokumentujú vysokú
poradenskú kvalitu.
Kľúčové body a metodika poradenstva
ROI sa zameriava prevažne na projekty v oblasti produkcie, manažmentu dodávateľských sietí
(Supply Chain Management, SCM), logistiky ako aj výskumu a vývoja (research and development,
R&D). Ku kľúčovým bodom podnikového poradenstva patria aj organizácia
firmy/reštrukturalizácia a internacionalizácia. Napriek rozdielnym požiadavkám a nárokom projekty
jedno spája: Aplikované metodické postupy pre najrôznejšie otázky vedú k úspešným merateľným
riešeniam. V oblasti produkcie nasadzuje napríklad ROI Metódu operačného sledu ROI (ROM)
jedinečný a mnohokrát overený postup pri realizácii osvedčených postupov (best practice)
produkčných systémov. Aj v oblastiach SCM, údržby a R&D disponuje ROI vlastnými prístupmi
a nástrojmi, ktoré neustále zlepšuje a prispôsobuje aktuálnej projektovej situácii.
Pragmatické zavádzanie IT
Pri optimalizácii obchodných procesov zohráva dôležitú úlohu IT podpora. Vďaka partnerstvu
a dlhoročnej spolupráci s poskytovateľom IT služieb HighQIT ROI uplatňuje technológie
pragmaticky a s prvotriednou IT kompetenciou. Filozofia spoločného postupu nespočíva primárne
v IT riešení, ale v optimálnej realizácii procesov a dosiahnutí merateľného úžitku. IT pritom slúžia
len ako prostriedok na dosiahnutie cieľa.

Klientská štruktúra
ROI pracuje najmä pre podniky v technologicky intenzívnych odvetviach ako napríklad:
automobilový priemysel
výroba úžitkových a špeciálnych vozidiel
letecký priemysel
strojársky priemysel a konštrukcia zariadení
hightech a elektronika
spracovateľský priemysel
K zákazníkom patria medzinárodné koncerny ako BMW, MAN alebo SiemensVDO a početné
renomované podniky strednej triedy po celej Európe.
Manažment
Predstavenstvo spoločnosti ROI Management Consulting AG, Mníchov, pozostáva z dvoch členov.
Za oblasť kompetencií štíhlej výroby (lean production) a za zákaznícku skupinu zo sféry
automobilového priemyslu zodpovedá v rámci poradenskej skupiny spoločnosti ROI Michael Jung.
Na medzinárodnej projektovej rovine vedie uplatňovanie osvedčených postupov v produkčných
a logistických procesoch. Člen predstavenstva Hans-Georg Scheibe zodpovedá za kompetenčnú
sféru SCM ako aj za projekty z oblasti optimalizácie obchodných procesov a znižovania celkových
nákladov. Pod jeho zodpovednosť spadá aj spoločný poradenský postup spoločnosti ROI
a HighQIT zavádzania IT so zameraním na výsledok.
Obchodné vedenie rozširuje generálny riaditeľ Prof. Dr.-Ing. Werner Bick, ktorý zastrešuje oblasť
vývojových a výrobných procesov. Predsedom dozornej rady je Werner Baier, dlhoročný člen
predstavenstva a súčasný predseda dozornej rady spoločnosti Webasto. Ďalšími členmi dozornej
rady sú Walther von Wietzlow a Graf von Pückler.
ROI Management Consulting AG
ROI Management Consulting AG je poradenská spoločnosť s 25-ročnou tradíciou a medzinárodnou
pôsobnoseou. Kľúčovými oblasťami je optimalizácia procesov v produkcii, SCM a vývoji ako aj
reštrukturalizácia podnikov.
Spoločnosť sa zameriava najmä na podniky z odvetví automobilového a leteckého priemyslu,
elektroniky a hightech, spracovateľského, strojárskeho priemyslu a konštrukcie zariadení.
K zákazníkom spoločnosti patria medzinárodné koncerny ako BMW, MAN alebo SiemensVDO
a početné renomované podniky strednej triedy po celej Európe. Skupina ROI je zastupujú pobočky
v Nemecku (Mníchov), Rakúsku, Švajčiarsku (ústredie) a v USA ako aj partnerská spoločnosť
v Číne.
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