SimBiz

Online vzdelávanie ekonomickej
teórie prostredníctvom simulácie
riadenia podniku
SOFTIP SimBiz je webová aplikácia zameraná na štandardný proces
výučby ekonomickej teórie podporený simuláciou reálnych ekonomických javov. Budúci manažéri či majitelia podnikov sú v aplikácii
schopní hodnotiť aktuálny stav, zvoliť si stratégiu v snahe dosiahnuť
určené hospodárske ciele a následne vyhodnotiť, či prijaté rozhodnutia boli efektívne. Vidia príčiny neúspechov, ale aj úspechov a dokážu modelovať budúce správanie sa nielen vlastného podniku, ale
aj konkurencie a trhu.

Efektívna forma osvojenia si
vplyvu manažérskych rozhodnutí
na podnikové procesy
Deﬁnícia ekonomických podmienok
simulácie vyučujúcim

Výučba ekonomickej teórie tak dostala úplne iný rozmer – z memorovania faktov a teoretických poučiek prechádza k praktickému riešeniu a modelovaniu reality, ktorá panuje na vybranom trhu v konkrétne definovanej firme / organizácii. Umožňuje študentom vytvárať
scenáre a ich riešenia tak, ako je bežné v podnikateľskej praxi. A to
všetko dostupné aj na mobilných zariadeniach prostredníctvom internetu.

Spojenie reálnych údajov
akéhokoľvek podniku vo virtuálnom
svete simulácií s rozhodnutiami
študentov
Interaktívne porovnanie výsledkov
(vyučujúci - študent)

Simulačné hry spájajú reálne údaje s virtuálnym svetom,
pričom využívajú prirodzenú súťaživosť ako motiváciu
na osvojenie si učiva.

SOFTIP SimBiz umožňuje

Referencie

• interaktívne prezentovať a sprostredkovať informácie
študentom,

Simulačné hry SOFTIP SimBiz využívajú medzi prvými študenti Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá bola
prvou vysokou školou, v ktorej bola aplikácia nasadená.

• analyzovať a vyhodnocovať aktuálnu situáciu
– zhodnotiť momentálny stav pomocou rôznych foriem
výstupných zostáv (tabuliek, grafov, kombinovaných
výstupov) a vyhodnotiť podnikové ukazovatele,
makroekonomické veličiny a výsledky konkurenčných
spoločností,
• prijímať rozhodnutia – študenti realizujú kroky vedúce
k naplneniu hospodárskych cieľov spoločnosti – napr. formou
predaja vyrábaného produktu,
• simulovať správanie spoločnosti na základe zadefinovaných
vstupných podnikových a makroekonomických ukazovateľov,
• opätovne analyzovať a vyhodnotiť stav – ako rozhodnutia
prijaté v minulom období ovplyvnili ekonomické ukazovatele
spoločnosti, zistiť ich príčiny a na základe výsledkov tohto
vyhodnotenia prijať rozhodnutia na ďalšie hospodárske
obdobie,
• využívať moderné mobilné zariadenia (smartfóny, tablety)
a komunikovať prostredníctvom Internetu.

Úroveň
obtiažnosti

Úlohu

Študent rieši

Oboznámi sa Experimentuje

Modeluje

Aplikácia SOFTIP SimBiz pritom nie je stavaná len pre potreby vysokých škôl, ale je využiteľná v ktoromkoľvek vzdelávacom zariadení
– od základných škôl až po podnikateľské kurzy. Ide o úplne novú
formu vzdelávania, ktorá spĺňa nároky modernej digitálnej doby.

O spoločnosti SOFTIP
SOFTIP je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov IT produktov
a služieb na Slovensku. Má 25 rokov skúseností, stará sa o viac ako
6 300 zákazníkov a je najväčším slovenským výrobcom podnikových
informačných systémov. Riešenia značky SOFTIP nájdete aj v Českej
republike, Rakúsku, Poľsku, Veľkej Británii a ďalších európskych krajinách.
Spoločnosť má vybudovaný Integrovaný manažérsky systém (IMS),
ktorý certifikovala renomovaná certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia.

Vyučujúci definuje

Faktory
a kritéria

„Dnes už musia aplikácie spĺňať viaceré dôležité štandardy. Predovšetkým musia byť používateľský prívetivé s prehľadným rozhraním
a v responzívnom dizajne, aby korektne fungovali aj na mobilných zariadeniach. SOFTIP tieto výzvy zvládol a vytvoril riešenie, ktoré nájde
svoje uplatnenie nielen na UMB, ale aj na ďalších univerzitách a vysokých školách,“ povedal doc. Ing. Ján Hudec, CSc. z katedry informatiky
a informačných systémov Ekonomickej fakulty UMB.

Prijme
rozhodnutie

Kompetentnosť, spoľahlivosť a vysokú úroveň služieb si SOFTIP upevňuje vytváraním strategických partnerstiev s najrešpektovanejšími
nadnárodnými IT spoločnosťami. SOFTIP je Microsoft GOLD Certified
Partner. Už dvakrát bol ocenený titulom Microsoft Partner of the
Year, ktorý je udeľovaný najlepším partnerom spoločnosti Microsoft
v jednotlivých krajinách. Dôkazom využívania najvyspelejších technológií a kvality poskytovaných služieb a riešení je aj séria deviatich víťazstiev v súťaži Microsoft Industry Awards. V roku 2007 SOFTIP uzatvoril partnerstvo aj s najväčším svetovým výrobcom podnikového
softvéru, so spoločnosťou SAP. Dlhodobo je jej najlepším partnerom
pre SAP Business One.

Chcete získať viac informácií?
Zistite viac na www.softip.sk alebo kontaktujte našich obchodných
manažérov na adrese obchod@softip.sk. Osobne Vás navštívime
a ochotne Vám poradíme.

Vyučujúci hodnotí

www.softip.sk
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Úroveň osvojenia si učiva
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