CHCESZ MIEĆ SPOKÓJ Z KONTROLĄ – MY CI W TYM POMOŻEMY!!!
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Red Ocean sp. z o.o. jest niezależną firmą konsultingową działającą w obszarze IT w oparciu o zespół specjalistów
posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe. Posiadamy wszechstronną wiedzę, umiejętności, doświadczenie
oraz zasoby ludzkie potrzebne do realizacji szerokiego wachlarza usług m.in. zarządzanie projektami, audyt i ocena
kompetencji, IT Governance, transformacji IT, tworzenia wizji i strategii IT.
Zdobyte doświadczenie i umiejętności potwierdziliśmy szeregiem certyfikatów takich jak: Prince2 Foundation oraz
Practitioner, ITIL Foundation and Manager, TOGAF, certyfikaty EMC, HP, Oracle, Google, Microsoft.
W naszym biurze w Warszawie pracuje na stałe 25 osób oddanych bieżącemu rozwojowi firmy oraz ok. 50
współpracowników dobieranych do konkretnych projektów.
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Nasze atuty – atuty zespołu:

Projekty zrealizowane i w realizacji :

•



•
•
•

doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu strategią IT
doświadczenie w zarządzaniu dużymi organizacjami IT (powyżej 100 osób
oraz budżety IT powyżej 70 mln PLN)
doświadczenie z zakresu optymalizacji infrastruktury IT oraz projektowania
organizacji
praktyczna znajomość Ustawy Pzp z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2014 r.
poz 1232)

Kluczowe partnerstwa
Przy realizacji projektów współpracujemy z wieloma firmami z branży
informatycznej/konsultingowej na zasadzie kluczowego partnerstwa
strategicznego.
W obszarze konsultingu i integracji naszym partnerem jest firma PwC.
W obszarze technologicznym: Hewlett-Packard (HP Preferred Partner), EMC,
Microsoft.

Samoocena Kontroli Zarządczej oraz Analiza Ryzyka – min. m.st. Warszawa, UM
Radom, UM Tychy, UM Piotrków Trybunalski, UM Bobolice, UM Kowal, UM Sierpc,
UM Warka, UG Klembów, UG Gozdowo , GM Ząbki



Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – przygotowanie koncepcji
systemu Pomorskie e-Zdrowie



Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – inżynier kontraktu w projekcie
Podlaskie e – Zdrowie.



Rządowe Centrum Legislacji - doradztwo w zakresie definiowania i tworzenia
analizy dla rozwiązania portalowego



Ministerstwo Finansów - uczestniczenie w kilku projektach doradczych



Towarowa Giełda Energii – opracowanie planów ciągłości działania



Pfizer Polska sp. z o.o. – usługi doradcze optymalizujące koszty IT



ATOS - opracowanie i implementacja strategii dla rynku public w Polsce 20122015)

Odpowiadając na specyficzne potrzeby jednostek samorządu terytorialnego oraz
Ustawy z dn. 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157
poz. 1240), Red Ocean Spółka z o.o. oferuje Państwu Aplikację zapewniającą
kompleksową obsługę kontroli zarządczej w JST. Stanowi ona przyjazne
i intuicyjne narzędzie w formie e-usługi, zawierającej 3 moduły umożliwiające:
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tworzenie Planu Działalności

zarządzanie ryzykiem w JST

przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej
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Aplikacja, która pozwala na skonstruowanie Planu Działalności
zarówno na poziomie jednostki samorządu terytorialnego jak i
każdej wewnętrznej jednostki organizacyjnej.
Dodatkową zaletą jest indywidualne przyporządkowanie celów i
zadań do każdej jednostki organizacyjnej oraz dobór adekwatnego
zestawu mierników.

RYZYK@

RYZYK@
Aplikacja pozwala na kompleksowe zarządzanie ryzykiem na
każdym poziomie organizacyjnym, a w szczególności umożliwia
identyfikację, analizę oraz określenie adekwatnych reakcji na te
ryzyka.
Proponowane rozwiązanie pozwala na permanentną obserwację
zdarzeń i zjawisk występujących wewnątrz jednostki jak i jej
otoczeniu, co w efekcie pozwala zwiększyć prawdopodobieństwo
osiągnięcia celów i realizacji zadań jednostki.
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SAMOOCEN@
Aplikacja realizację wymogów ustawy o finansach publicznych
poprzez szybkie przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej, na
podstawie specjalnie skonstruowanych kwestionariuszy pytań.
Wyniki samooceny są automatycznie generowane w postaci
przejrzystych i czytelnych raportów. Rozwiązanie umożliwia także
automatyczne wygenerowanie „Informacji o stanie kontroli
zarządczej”.

Główne zalety:
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Spełnienie nałożonego na samorządy obowiązku ustawowego oraz
standardów w zakresie kontroli zarządczej określonych przez Ministra
Finansów;
Zastąpienie tradycyjnego modelu kontroli zarządczej przez model
cyfrowy;

Możliwość zarządzania procesami kontroli zarządczej zarówno na
poziomie jednostki samorządu terytorialnego jak i każdej wewnętrznej
jednostki organizacyjnej;
Automatyczna analiza;
Wyniki w postaci gotowych raportów.

A oprócz tego:
Atrakcyjny abonament;

Łatwa, intuicyjna obsługa;
Oszczędność czasu przy niskich nakładach finansowych;
Dostęp on-line do aplikacji z dowolnego miejsca;
Gwarancja bezpieczeństwa danych;
Darmowe aktualizacje;
Konsultacje wysokiej klasy ekspertów;
Kompleksowa obsługa techniczna w ramach abonamentu.
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PLATFORMA, KTÓRA DAJE CI
JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI
1
W Twoim
urzędzie

2

W Twojej
szkole

3
NIEOGRANICZONY
W Twoim
DOSTĘP
przedszkolu

4
129,00 ZŁ
W Twojej
MIESIĘCZNIE
bibliotece
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Kompleksowo wspieramy Samorządy w zakresie Kontroli
Zarządczej, Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetu
Zadaniowego w zakresie :
 Szkoleń,
 Warsztatów,
 Usług doradczych,
 Audytów,
 Przygotowania niezbędnej dokumentacji-Księga Kontroli
Zarządczej.
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Red Ocean KZ Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 125/127 , 02-017 Warszawa
tel.: +48 (22) 699 71 55
fax.: +48 (22) 699 71 53
e-mail: kz@redocean.pl
Osoba do kontaktu: Tomasz Bartoś, kom: 793 232 363, e-mail: tomasz.bartos@redocean.pl.

