Provtryck er verksamhetsstyrning
mot best practice
Med hjälp av vår Quick Scan tar vi direkt tempen på er
verksamhetsstyrning och identifierar er utvecklingspotential!
•
•
•
•

Har ni en affärsplan som är mät- och styrbar? Är den input till
controlleragendan?
Handlar er operativa rapportering om beslutsstöd eller om att ständigt
producera massa finansiell information av begränsat intresse?
Har ni rätt verktygsstöd för chefer, controllers etc? Fastställd BIstrategi kring systemval eller köpa alla olika system för delvis samma
ändamål? Egen kompetens och ägarskap?
Hur arbetar ni för att ständigt utveckla er verksamhetsstyrning?
Prioritering utifrån interna kunders behov och kommunikation med
verksamheten?

Vår Quick Scan utgår från områdena:
-

Strategi
Analyser och rapporter
Organisation och process
Teknik

•
•
•
•
•

Kommunikation
Affärsplan
Tydliga drivers
Transparens
Styrkort

•
•
•
•
•

Fasta rapporter/analyser
Relevans
Beslutsstöd
Frekvens
Ad hoc

• Kommunkation med 		
verksamhet
• Kudnvärde
• Ständig förbättring
• Likartade processer
• Goverance, risk &
compliance

• Användarvänlighet
• Teknik och
verktygsstrategi
• Leverantörer
• Automatisering

Metoden bygger på en självskattning utifrån vårt fördefinierade frågepaket
där kunden ger sig själv betyget 1-5 för ett 75-tal påståenden. Med hjälp av
spindeldiagram ( se bilden) visar modellen gapet mellan kundens självskattning
och best practice – och därefter får kunden ett antal förslag på hur gapet kan
minskas.
Quick Scan-intervjun inkluderar vanligen ett antal förtydliganden och
diskussioner om olika utvecklingsalternativ. Övningen tar ca 2 timmar att
genomföra.
Quick Scanen kan göras som en isolerad aktivitet eller som en del i en större
förstudie.

Har ni ett behov idag eller vill du höra mer om vi kan hjälpa till? Skicka en förfrågan till info@dbiprovider.se
eller ring oss på 08-128 640 00
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