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Den digitala transformationen inom fastighetssektorn handlar dels om data och att
skapa relevant information som stödjer verksamheten men också om väsentligt
förändrade kundförväntningar, affärsmodeller och användning av lokaler.
Oberoende av var man befinner sig på resan mot en utvecklad digitalisering och en
mer samlad informationshantering kan META erbjuda kvalificerade tjänster för att
utveckla strategier och nå målbilden.
Digitalisering
Många menar att allt som kan digitaliseras
kommer att digitaliseras. Våra byggnader blir
alltmer smarta och spelar en allt viktigare roll
i den smarta staden. Allt fler funktioner
samverkar och utbyter data och information
och vi måste säkra att inte känslig
information sprids och nyttjas felaktigt.

Genom att se till helheten kan META lotsa
Ditt företag fram till en fungerande strategi
där varje delkomponent i kedjan hänger ihop
och stödjer verksamheten fullt ut.

Processer

META deltar aktivt i branschutvecklingen och
kan med bred erfarenhet från olika delar av
branschen hjälpa din organisation att komma
fram till en strategi kring digitalisering som är
anpassad för just Era förutsättningar.

Organisation

Teknik

Specifika tjänster META kan erbjuda:
•

Informationshantering
Visionen om det obrutna informationsflödet
när det gäller projektering, produktion och
förvaltning är inom räckhåll men en av flera
utmaningar är hur den strategiskt viktiga
informationen kan vidmakthållas under
byggnadens hela livslängd.

Metodik och
rutiner

•
•
•
•

För att säkerställa fungerande lösningar krävs
att processer, metodik, rutiner, organisation
och teknik samverkar.

Analyser och framtagning av strategier
för digitalisering och informationshantering.
Utveckling av processer, metodik och
rutiner
Rådgivning och stöd vid genomförande
av digitalisering och informationslyft
Upphandling och införande av effektiva
systemstöd
Projektledning
vid införande och
etablering

META ska bidra till hållbart samhällsbyggande genom att dela god kunskap och med engagemang hjälpa och
inspirera andra att lyckas. Utifrån en strategisk inriktning gör vi det genom att som oberoende konsulter
hjälpa fastighetsförvaltande och serviceinriktade företag att som projektledare, specialist och rådgivare
med spetskompetens genomföra verksamhetsutveckling och affärsstödsutveckling. Mer på metafa.se
Vi erbjuder våra tjänster inom fem samverkande områden;
 Anskaffning och införande av system
 Verksamhetsdriven processutveckling
 Portaler, dokument och ritningar
 Digitalisering och informationshantering
 Strategier för utveckling och förvaltning av fastigheter

