Klara

Business Readiness tjänster
”Att lyfta en organisation från en omodern affärsplattform till en ny kräver
planering, förberedelse och mycket energi. För att lyckas krävs dessutom att
du gör rätt saker före, under och efter. Våra Business readiness tjänster hjälper dig att göra rätt före så att du får ut affärsnyttan av din investering.”
Stefan Schnitzer, VD, ERP & Friends

Situationer då Business readiness är avgörande för framgång

Klara handlar om att forma
vision och koppling till företagets strategi. Mycket tid läggs
på att bestämma operationell
modell och målarkitektur för
IT.

Färdiga

Under Färdig fasen läggs
mycket fokus på förberedande
arbete för att skapa bra under
-lag för att handla upp nya
system.

En konsolidering av flertalet dotterbolag är avgörande för att
kunna växa framåt på ett skalbart effektivt sätt. Gemensamma
system är en del av den nya plattformen.
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Den nya strategin beskriver en geografisk expansion som ska
styras genom att kopiera modellen från hemmamarknaden.
Processer, rutiner och system behöver utvecklas.
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Förvärv av flera bolag har skett och för en effektiv styrning och
transparens vill man fusionera in alla förvärv i samma system.
Harmonisering av operationell modell och processer är nödvändig.

Startklar

För att analysera hur väl ditt företag ligger till använder vi oss av vår diagnos,
Startklar, som bygger på en mängd tidigare ERP projekts mer eller mindre
framgångsrika implementeringar. Från diagnosen får ni klart för er vilka områden som är era svaga punkter som behöver förbättra innan ni går vidare.

Kör!
Kör fasen glider in i start-up
fasen för ett projekt. System
handlas upp, projektet organseras, teamet kompetenssäkras och förändringsledning
initieras.
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Mål

Skapar samsyn hos ledningen kring mål och mening
med en ny affärsplattform. Koppling mot affärsstrategi formuleras in i målbilden.

Systemvision

Faciliterar skapandet av en framtidssäkrad systemarkitektur och roadmap som uppfyller företagets
vision för 5-10 år framåt.

Masterdata

Faciliterar, analyserar och rådger för skapande av
nödvändig masterdatastruktur och roadmap för transitionen. Arbetet är förutsättning för integrering.

Processkartläggning

Faciliterar och producerar processkartläggning för
nuläge och önskat läge. Grunderna för involvering av
verksamheten skapas med denna process.

Business
case

Faciliterar och skapar Business case för framtida
Investeringsalternativ inklusive formulering av effektmål tillsammans med nyckelpersoner.

Operationell modell

Faciliterar av process för skapande av väl förankrad
operationell modell som grund för framtida systemprojekt. Förståelse för förändringen byggs.

Projekt
modell

Framtagande av projektmodell för styrning av
kommande projekt. Modellen omfattar organisation &
roller, nyckelprocesser, faser och grindar samt mallar.

Upphandling

Upphandling och kortlistning av möjliga system. Tillsamman med de fem första punkterna ovan kompletteras underlaget med en kravspecifikation på funktionsnivå.

Förändrings
-ledning

Etablering av modell för förändringsledning inklusive
process och budskapsmallar samt process-stöd för
senare utrullning av nya system.

Kompetenssäkring

Kompetenssäkring av tilltänkta projektmedlemmar så
att dessa blir produktiva och drivande i sina roller.

