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Genom att beskriva vem som gör vad, på vilket sätt samt när, kan ni arbeta på ett
mer strukturerat sätt och spara tid och pengar både internt och åt kunderna. Med
fastställda processer som finns tillgängliga för alla är det lättare att se var problem
uppkommer samt att lösa dem. Ständiga förbättringar blir därmed en del av
kulturen.
Utveckla verksamhetens processer

Kravfångst via processkartläggning

Genom att arbeta med processer kan ert
företag få bättre koll på överlämningar
mellan olika roller och minimera risken att
något glöms bort eller faller mellan stolarna.

Handla nya IT-system är enkelt, eller är det
verkligen det? En stor utmaning är just att
säkerställa att man får ett systemstöd som
passar verksamhetens behov.

Meta har lång erfarenhet av att utveckla
verksamheters processer. Vi anpassar
genomförandet efter era behov och kan
stötta er i en eller flera faser. Vi kan
tillhandahålla metoder och verktyg för att
snabbt komma igång med analysfasen för
att därifrån fatta vidare beslut om
genomförandefas och förvaltning av
processer.

Ett stöd för att fånga verksamhetens behov och
krav är att utgå ifrån processer och dess
önskade BÖR-läge. Genom att kartlägga BÖRprocesser fångas krav till kommande
upphandlingsunderlag och samtidigt kan
förbättringspotential
i
organisationen
identifieras.

Ni kan se resultat redan i analysfasen då vi
sammanfattar ert företags processer där
både förbättringsförslag och utvecklingspotential lyfts fram och visas på ett tydligt
sätt.

Meta har en generisk processtruktur att utgå
ifrån så att BÖR-läget snabbt kan tas fram.
Processerna kan vid ett införandeprojekt vara
ett stöd vid såväl tester av systemstödet som
vid framtagande av användarhandledningar
och lathundar.

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,
lokalförsörjande och serviceinriktade företag att som projektledare, specialist och rådgivare med spetskompetens genomföra
verksamhetsutveckling och affärsstödsutveckling. Mer på www.metafa.se
Vi erbjuder våra tjänster inom fem samverkande områden;

 Anskaffning och införande av system
 Verksamhetsdriven processutveckling
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