Investors in Excellence
standarts
Unikāls ietvars
uzlabojumiem un novērtējumam,
ikvienu organizāciju nodrošinot
ar ceļvedi, lai sasniegtu augsta
līmeņa izpildījumu
Investors in Excellence standarts apvieno labāko pieeju
izcilībai, ļaujot organizācijām sasniegt izcilību jomās, kas
ir vissvarīgākās organizācijai, tās, klientiem,
darbiniekiem un ieinteresētajām pusēm.

Vienīgais standarts
pasaulē, kas ietver
visas organizācijas
jomas

Ieguvumi
Uzlaboti vispārējie finanšu
rādītāji
Samazinātas izmaksas un
palielināta efektivitāte
Pievērsta lielāka uzmanība klientiem
un darbiniekiem, palielinot viņu
apmierinātību
Augstāka morāle un lielāka
darbinieku motivācija
Tirgus diferenciācija, ko
nodrošina ārējā atzīšana

Iekļaujot visas darbības jomas, Investors in
Excellence ietvars palīdz pilnveidot sasniegumus,
izmantojot efektīvu līderību, resursu vadību un
pakalpojumu sniegšanu.
Standartu izmanto organizācijas, nodaļas un komandas
gan Latvijā, gan Lielbritānijā, gan visā pasaulē, lai
noteiktu to, kas ir svarīgākais, un veicinātu
nepārtrauktu pilnveidošanos.

Kas ir svarīgākais
Veiksmes priekšnosacījums ir noteikt, kas ir
svarīgākais jūsu organizācijai,
un saglabāt fokusu uz to

Ieguldījums
izcilībā - tas ir zelta pavediens,
kas caurvij mūsu organizāciju.
Tas ir lielisks iedvesmas un
motivācijas avots, kas ievieš
skaidrību un noteiktību
Lielbritānijas
Mājokļu sektora
izpilddirektors

LATVIA EXCELLENCE
+371 29463326
www.latviaexcellence.lv

Kā mēs to darām
Kad vien tas ir iespējams, mēs koncentrēsimies uz jums
aktuālām prioritātēm, dalīsimies ar labāko praksi no citām
veiksmīgām organizācijām un nodrošināsim jūsu
darbiniekus ar praktiskiem un efektīviem rīkiem, kurus
var izmantot atkal un atkal.
Noteikt un īstenot to, kas ir vissvarīgākais jūsu
organizācijai
Apvienot visus jūsu komandas pārstāvjus, lai
sasniegtu izcilību
Ieviest vienotu ietvaru un valodu uzlabojumiem

Šo atzinīgi novērtēto sasniegumu
nepārtrauktība pārliecina mūsu
valdi,
visas ieinteresētās puses, klientus,
partnerus un darbiniekus, ka mēs
efektīvi vadām savu biznesu
atbilstoši augstākajiem principiem
un vērtībām

Izmantot pārbaudītus pilnveidošanas rīkus un
tehnikas

Lielbritānijas Nacionālā
veselības dienesta
izpilddirektors

Izmantot ekspertu atbalstu un līdzīgi domājošu
organizāciju tīklu

Rezultāti
Rezultāti ir būtisks pierādījums tam, vai uzlabojumu
darbības ir bijušas veiksmīgas. Mūsu pieeja ļauj jums
izmantot vienkāršus un efektīvus mērījumus, lai regulāri
uzraudzītu jūsu sasniegtos rezultātus.
Metodoloģijas, kas tiek īstenotas dzīvē
Pamats un struktūra, kas atbalsta izdošanos
Pārliecināti, entuziasma pilni un spējīgi projektu
vadītāji, sponsori un komanda
Rīki, tehnikas un sagataves, kas darbojas

Vai mēs varam jums palīdzēt? Sazinieties ar mūsu komandu:

Rīki

Kas ir svarīgākais
Identificēt

Saglabāt fokusu

Pieejas

Transformēt

Mēs apņemamies palīdzēt jums noteikt un saprast svarīgākos jūsu
organizācijas veiksmes faktorus, saglabāt fokusu un nodrošināt, lai
visas pilnveidojamo jomu darbības sniegtu maksimālo atdevi tam,
kas jums ir svarīgākais.

IiE standarts
Līderība Resursu vadība
sniegšana Sasniegumi

Pakalpojumu

Mūsu unikālais uzlabojumu un novērtēšanas
ietvars – un jūsu ceļvedis augsta līmeņa
izpildījumam.
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