Bedre
resultater og
økt effektivitet?
Her kan vi bidra.
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Vi tilbyr beslutningsstøtte for bedre virksomhetsstyring. Med dette
mener vi at vi leverer et produkt for planlegging, oppfølging og analyse til
virksomheter som ønsker å forbedre resultatene og bli mer effektive.
Produktet vårt er tilgjengelig i form av enkeltmoduler eller som en komplett løsning for virksomhetsstyring.
Med Hypergene kan du effektivisere budsjett- og prognoseprosessene,
følge opp virksomheten gjennom avanserte analyse- og rapporteringsverktøy og jobbe med målstyring gjennom en tilnærming der de overordnede planene brytes ned til mål, nøkkeltall og aktiviteter i hele organisasjonen. Løsningen bygger på en kraftig plattform som gir muligheter
for automatisk arbeidsflyt, integrasjon og rollebaserte portaler. Plattformen utgjør også et enhetlig verktøy for å presentere og distribuere
informasjon fra alle de ulike delene av produktet.
Vi er et selskap i vekst som tilbyr et produkt som skiller seg ut. Vi er blitt
kåret til årets raskest voksende bedrift av Dagens Industri og til et av
Sveriges mest innovative teknologiselskaper av Computer Sweden. Blant
kundene våre finner du ATG, Viking Line, Kungsleden, SSAB og TV4. I
tillegg samarbeider vi med myndighetene, samtlige av fylkesadministrasjonene og rundt 70 kommuner i Sverige.
Målet vårt er å bidra til mer effektiv virksomhetsstyring og at kundene
våre skal oppleve tydelige forbedringer. I denne brosjyren kan du lese
mer om hvordan vi tenker og jobber.
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Ti krav vi stiller til oss selv og
produktet vårt for at vi skal
kunne hjelpe virksomheten
din med å bli sterkere.

Les mer på hypergene.no.
4

#1 Resultatorientering
Bidra til at beslutninger kan
realiseres, følges opp og gir
konkrete resultater.

#4 Engasjement

Opptre profesjonelt, være
engasjerte og ha et
langsiktig perspektiv.

#2 Kunnskap

Mer kunnskap om og bedre forståelse av virksomheten gir muligheter for bedre beslutninger.

#5 Samspill

Bidra til økt samarbeid
i organisasjonen og felles
oppfatning av målene.

#8 Inspirasjon

Utfordre, inspirere og foreslå
nye tilnærminger.

#3 Enkelhet

Det skal være lett å forstå,
bruke og implementere
produktet.

#6 Kundeorientering
Oppnå de ønskede resultatene
med utgangspunkt i kundens
forutsetninger, behov
og utfordringer.

#9 Effektivitet

Bidra til at tiden og ressursene
utnyttes på best mulig måte.

#7 Fremtidssikring
Sørge for at veksten og
utviklingen skjer i kundens
eget tempo.

#10 Veiledning

Bidra til at riktig person har
de riktige forutsetningene for
å ta treffsikre beslutninger.

En komplett løsning med kraftige enkeltmoduler
BRUKERE:
Ledelsen, sjefer, økonomer, controllere,
HR-medarbeidere og øvrige medarbeidere

MÅLSTYRING
Styringsmodeller og
overordnede planer
Mål, nøkkeltall og aktiviteter
Risikostyring og kvalitetsarbeid
Åpenhet og engasjement

GRUNNPLATTFORMEN
Virksomhetsrapportering
Rollebaserte portaler
Motor for arbeidsflyt
Instruksjoner,
kommentarer og
påminnelser
Integrasjonsmotor
Administrasjon

OPPFØLGING
OG ANALYSE

BUDSJETT OG PROGNOSE

Raskt, enkelt og relevant
Kraftige analyseverktøy og oversiktlige 		
rapporter
Rollebasert informasjon
Samarbeid og kommentarhåndtering

Effektiv prosesstøtte
Integrasjon med kildesystemer
Fleksible modeller og høy kvalitet
Enkelt og brukervennlig
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Enhetlig beslutningsstøtte
for virksomhetsstyring

oppdateres automatisk og arbeidsflyten er integrert,
slik at det er lett å overføre prosessene til organisasjonen.

Å styre en virksomhet handler i praksis om å fastsette
mål, planlegge, gjennomføre, følge opp og forløpende
vurdere og forbedre det du nylig har gjort. For å støtte
deg i arbeidet har vi utviklet en komplett løsning som
gir muligheter for bedre virksomhetsstyring.

Med produktet vårt blir det enklere for deg å utføre
arbeidsoppgavene dine. Dette omfatter alt fra å planlegge og styre med utgangspunkt i visjoner, mål og
nøkkeltall til å realisere beslutningene ved å involvere
og lede hele organisasjonen. På denne måten frigjøres
det tid du i stedet kan bruke på analyse og utvikling,
samtidig som strategiene og målene omsettes i konkrete resultater.

Med Hypergene kan du effektivisere budsjett- og
prognoseprosessene, følge opp virksomheten gjennom
avanserte analyse- og rapporteringsverktøy og jobbe
med målstyring gjennom en tilnærming der de overordnede planene brytes ned til mål, nøkkeltall og
aktiviteter i hele organisasjonen. Løsningen bygger på
en kraftig og skalerbar plattform som gir muligheter
for automatisk arbeidsflyt, integrasjon og rollebaserte
portaler.

Med effektiv virksomhetsstyring blir organisasjonen
sterkere – og dermed også mer konkurransedyktig.
Produktet vårt er både tilgjengelig som en komplett
løsning eller i form av enkeltmoduler. Det tilpasses
etter virksomhetens spesifikke behov og støttes av
solid kompetanse hos medarbeiderne våre.

Plattformen er også et verktøy for å presentere og
distribuere informasjon fra alle de ulike delene av
produktet. Det er for eksempel svært enkelt å lage
periodiske rapporter der nøkkeltallene og dataene
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Målstyring
I modulen for målstyring knyttes strategiske mål sammen med
operative planer og konkrete resultater. I det intuitive grensesnittet definerer du planer, mål og nøkkeltall for virksomheten.
Forpliktelser og aktiviteter kommuniseres og følges opp på en måte
som bidrar til åpenhet, engasjement og klar ansvarsfordeling i hele
organisasjonen. Produktet vårt gir også mange muligheter innenfor områder som kvalitetsarbeid, risikostyring og internkontroll.
EFFEKTIV STYRING

det nøkkeltall som overvåkes kontinuerlig, samt aktiviteter som sikrer at målene blir nådd. Ved hjelp av de
samme verktøyene kan medarbeiderne dine komme
med tilbakemeldinger på, kommentere og endre status
for prosessene der de deltar.

Undersøkelser viser at 90 prosent av alle organisasjoner ikke klarer å gjennomføre strategiene sine. Ofte
skyldes dette at medarbeiderne verken forstår eller
har tilgang til strategiene eller de overordnede målene. Dessuten mangler virksomhetene verktøy som
tydeliggjør koblingen mellom strategier, planer og
aktiviteter. Hypergene løser alt dette på et helt grunnleggende plan.

For ledelsen og andre ledere i virksomheten blir det
betraktelig enklere å styre og holde oversikt. På oversiktspanelene er det enkelt å følge med på utviklingen
– både på overordnet nivå og for spesifikke deler av
organisasjonen. Det samme gjelder hver enkelt medarbeider, som nå kan se og forstå rollen de har i
virksomheten.

Løsningen vår er svært fleksibel og kan tilpasses etter
de spesifikke styringsmodellene i virksomheten din.
Med utgangspunkt i strukturen som er valgt, kobles
strategiske initiativ sammen med målområder og
aktiviteter. Overordnede planer og oppgaver tildeles
og fordeles i organisasjonen, der medarbeiderne tar
stilling til og definerer hvilke aktiviteter som bidrar til
de overordnede planene. Til målene og rollene kobles

MULIGHETER FOR Å SUPPLERE
OG TILPASSE
Verktøyet har en rekke muligheter for videreutvikling.
Noen organisasjoner ønsker for eksempel at de over8

ordnede planene suppleres av økonomiske rammer,
HR-nøkkeltall og global analyse. Eksempler på andre
behov er kvalitetsstyring, internkontroll, risikostyring
og risikoanalyse knyttet til kritiske prosesser i
virksomheten. Med den fleksible Hypergene-plattformen krever denne typen tilpasning og supplering
relativt liten innsats. Dessuten er det enkelt å koble
modulen for målstyring sammen med modulen for
budsjett og prognose og modulen for oppfølging og
analyse. Til sammen utgjør dette en effektiv løsning for
virksomhetsstyring, som legger til rette for kontinuerlig og enhetlig kvalitets- og forbedringsarbeid i hele
organisasjonen.

I dag kan lederne selv få kontroll og
oversikt over sin del av virksomheten
fra dag til dag. Vi har fått en masse
positiv respons fra alle lederne som nå
har tilgang til informasjonen de trenger – både for å kunne fatte langsiktige
beslutninger og beslutninger for å
håndtere avvik fra dag til dag.

Carolina Esping,
Kvalitetsstrateg i Lidköping kommune
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Budsjett og prognose
Oppnå mer treffsikre resultater ved hjelp av effektivt budsjett- og
prognosearbeid gjennom bedre kontroll over planleggingsprosessen,
budsjetter som bygger på krav og forutsetninger i virksomheten, og
integrasjon med økonomi- og personalsystemer og andre verktøy.
Hypergene bidrar til betraktelig høyere effektivitet, uavhengig av om
metoden som benyttes, er driverbasert, kontobasert, rullerende
tolvmåneders prognose, nedenfra og opp eller ovenfra og ned.
STØTTE FOR MER EFFEKTIVE BUDSJETT- OG PROGNOSEPROSESSER

antall brukere. Ved å integrere Hypergene med kildesystemer, som økonomi- og personalsystemer og andre
verktøy, får brukeren dessuten tilgang til viktige
åpnings- og referanseverdier. Alle data lagres, konsolideres og følges opp i sanntid, noe som innebærer at
hele organisasjonen arbeider ut fra et felles, kvalitetssikret bilde av virkeligheten.

Mange controllere og økonomisjefer opplever at budsjett- og prognoseprosessene tar for mye tid – tid som
i stedet kunne vært brukt på å videreutvikle virksomheten. Vi tilbyr en løsning som i løpet av noen få måneder
forandrer, kvalitetssikrer og effektiviserer fremgangsmåtene, slik at det frigjøres tid til analyse og planlegging.

BEGRIPELIGE BELØP I BUDSJETTET

Hypergene bidrar til mer effektive budsjett- og prognoseprosesser. Det er enkelt å fordele oppgaver og følge
utviklingen når budsjettet utarbeides på ulike nivåer
eller i ulike enheter i organisasjonen. Kjernen i løsningen er prosesstøtten: en motor for arbeidsflyt som
strukturerer og overvåker oppgavene som skal utføres,
og hvor i prosessen disse oppgavene befinner seg.
Motoren sikrer også effektiv håndtering av et høyt

Med Hypergene kan brukerne jobbe på en driverbasert
måte. Med dette mener vi at budsjetteringen tar
utgangspunkt i for eksempel volum og pris i stedet for
pengebeløp og kontoer. Det kan være snakk om antall
varer, antall medarbeidere og antall kunder – altså
drivere som brukerne har et nært forhold til. Dermed
er det enkelt å forklare beløpene i budsjettet, og verdiene oppdateres automatisk når driverne endres. Det
er til og med enkelt å jobbe med periodiserings- og
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fordelingsnøkler og automatisk koble verdiene i budsjettet til prognoser.

For oss er Hypergene blitt et verktøy
både for løpende oppfølging og langsiktig planlegging. Lederne får et godt
overblikk over situasjonen og bedre
forståelse av resultatene ettersom de
enkelt kan dykke ned i informasjonen
uten å måtte gå omveier via sidesystemer. Ettersom controllerne våre
jobber mer effektivt, kan de også
bruke mer av tiden sin på mer langsiktig arbeid.

ENKELHET BIDRAR TIL
EFFEKTIVITET
Det skal være enkelt å jobbe med budsjetter og prognoser i Hypergene. Her spiller ikke bare den effektive
prosesstøtten og de omfattende integrasjonsmulighetene inn, men fremfor alt brukervennligheten og enkelheten som preger hele løsningen. Sporbarhet for avvik,
samarbeidsfunksjoner samt rollebasert rapportering
og oppfølging er bare noen få eksempler på hvordan
systemet bidrar til å gjøre arbeidsdagen enklere. Det er
enkelt å koble modulen for budsjett og prognose sammen med modulen for målstyring og modulen for oppfølging og analyse i Hypergene. Til sammen utgjør dette
en effektiv løsning for virksomhetsstyring, som legger
til rette for kontinuerlig og enhetlig kvalitets- og forbedringsarbeid i hele organisasjonen.

Anders Nilsson,
Sjefscontroller i Sveaskog
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Oppfølging og analyse
Denne modulen gir enkel tilgang til alt fra rollebasert informasjon til
mer grundig analyse og inneholder fleksible og kraftige verktøy for
oppfølging av virksomheten. Avhengig av behov og brukernes forkunnskaper kan dataene samles og visualiseres på oversiktlige portaler eller klargjøres for ad hoc-analyse.

INFORMASJON SOM LETTER
BESLUTNINGER

mulighetene til å involvere hele organisasjonen bidrar
til at verktøyet blir et virksomhetskritisk knutepunkt
der informasjonen hele tiden forbedres. Dessuten øker
forståelsen av grafer og diagrammer når medarbeiderne kan supplere disse med kommentarer, refleksjoner og forklarende tekster.

Ifølge Gartner øker informasjonen som lagres digitalt,
med rundt 60 prosent i året. Dette innebærer at informasjonen i mange virksomheter fordobles i løpet av to
år. Det er utfordrende å strukturere informasjonen og
gjøre den tilgjengelig på en måte som letter beslutninger, altså slik at riktig informasjon blir gitt til riktig
person på riktig tidspunkt. Her spiller både analyseog rapportmulighetene en avgjørende rolle.

DYNAMISKE RAPPORTER
Hypergene-plattformen lar seg enkelt integrere med
ulike datakilder. Dermed kan brukerne hente frem og
kombinere nøkkeltall både fra interne kilder og fra
systemer utenfor organisasjonen. Med verktøyene i
Hypergene får du tilgang til dynamiske rapporter som
kan tilpasses ved hjelp av ulike strukturer og grader av
frihet for videre analyse. I praksis betyr dette at du
kan distribuere alt fra forhåndsdefinerte rapporter til
rapporter med avanserte analysefunksjoner til personer som har behov for mer inngående data. I rapportene kan du til og med samle informasjon fra ulike

Med løsningen vår får brukerne tilgang til analyseverktøy med «drill down»-, «drill through»- og «drill to
detail»-funksjonalitet samt avanserte funksjoner for
teksthåndtering og samarbeid. Informasjonen kan
videreformidles i organisasjonen, der den utvikles
videre og berikes av medarbeiderne – selvfølgelig
basert på tilordnede roller og brukerrettigheter. Disse
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systemer og ulike deler av virksomheten. Du kan lese
mer om mulighetene i avsnittet om Hypergene-grunnplattformen.

Vi har lagd rapporter på fakturanivå til
ulike administratorer. Nå har vi fått
med oss hele administrasjonen, forteller Pernilla. Dessuten kan vi opprette
grupper for ledelsen, eiendomssjefer,
områdesjefer eller eiendomsforvaltere,
slik at de kan se informasjonen som er
relevant for dem.

BRUKERVENNLIGE, MEN KRAFTIGE
ANALYSEFUNKSJONER
Det er enkelt å jobbe med analyse og oppfølging i
Hypergene, både for nye og erfarne brukere. Brukervennlighet og effektiv visualisering preger hele løsningen, som bygger på en kraftig teknisk plattform som
gir muligheter for å analysere store datamengder på
kort tid. Dessuten er det enkelt å koble modulen for
oppfølging og analyse sammen med modulen for målstyring og modulen for budsjett og prognose. Til sammen utgjør dette en effektiv løsning for virksomhetsstyring, som legger til rette for kontinuerlig og
enhetlig kvalitets- og forbedringsarbeid i hele organisasjonen.

Pernilla Frödén,
Utviklingssjef i Stena Fastigheter
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Grunnplattform
Funksjonene i Hypergene bygger på en kraftig, felles grunnplattform, som utgjør selve kjernen i produktet. Med denne
plattformen kan kundene oppnå enklere og mer effektiv planlegging,
oppfølging og analyse. Den teknisk innovative plattformen
representerer ikke bare fundamentet for de ulike modulene,
men utgjør også et enhetlig verktøy for å presentere og
distribuere informasjon fra alle de ulike delene av produktet.
DATAMODELL, BEREGNINGSMOTOR
OG INTEGRASJON

er de rollebaserte portalene, som bidrar til god analyse
og riktige beslutninger ved at riktig informasjon presenteres til riktig person.

Sentrale elementer i grunnplattformen er den svært
effektive modellen for datalagring samt funksjoner for
enkel integrasjon med ulike datakilder og systemer.
Her ligger også logikk- og beregningsmotoren i Hypergene, og denne bidrar til at Hypergene er fleksibelt og
enkelt å administrere.

VIRKSOMHETSRAPPORTERING
Et annet viktig element i grunnplattformen er virksomhetsrapporteringen. Denne funksjonen bidrar i stor
grad til å effektivisere og kvalitetssikre ulike former for
intern og ekstern rapportering – prosesser som tradisjonelt sett har lagt beslag på betydelige ressurser.

MOTOR FOR ARBEIDSFLYT OG
ROLLEBASERTE PORTALER

De fleste virksomheter produserer jevnlig rapporter
der data fra ulike kilder skal samordnes med analyser
som er foretatt av nøkkelpersoner i ulike deler av organisasjonen. Eksempler er månedsrapporter, kvartalsrapporter, årsrapporter og kvalitetsrapporter. Når du
utarbeider slike rapporter, må du ofte klippe ut tabeller
og diagrammer fra ulike systemer. Disse elementene må

I grunnplattformen inngår også motoren for arbeidsflyt, som sørger for at prosessene og oppgavene kan
planlegges, administreres, gjennomføres og overvåkes.
Typiske eksempler på områder der denne motoren
spiller en sentral rolle, er for eksempel budsjettprosesser, periodiske rapporter og arbeid med planlegging
og målstyring i virksomheten. Et annet viktig element
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limes inn i dokumenter, der du deretter må omformatere dataene for at de skal gjengis riktig og enhetlig. Så
må ulike versjoner av dokumentene ofte sendes frem
og tilbake i organisasjonen. Det er tidkrevende å lage
rapporter på denne måten, og det kan lett oppstå feil.
Med funksjonene for virksomhetsrapportering forenkles dette arbeidet betraktelig. Du bruker mindre tid på
å sette sammen og kvalitetssikre tallene, slik at du i
stedet kan konsentrere deg om selve analysen. Med
virksomhetsrapportering kan kundene våre selv utarbeide regelmessige rapporter der strukturen ligger
fast. I tillegg til tabeller, nøkkeltall og data som automatisk hentes inn fra ulike deler av Hypergene, kan
rapportene også inneholde spesialskrevet tekst og
bilder. Et bredt utvalg av funksjoner, maler og løsninger bidrar til at arbeidet effektiviseres betraktelig,
samtidig som sluttresultatet både er rolletilpasset,
kvalitetssikret og gjenspeiler kundens grafiske profil.
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Levering og kompetanse
Vi er eksperter på virksomhetsstyring. Med kombinasjonen av kunnskapen vår og markedets beste løsning for
virksomhetsstyring kan vi bidra til en markant forbedring av styringsprosessene og konkurranseevnen til
kundene våre. Et moment som er like viktig som valget av
verktøy, er at løsningene utarbeides og implementeres
i tråd med virksomhetens behov.
FÅR NYE ARBEIDSMETODER TIL
Å FUNGERE

om Hypergene-programvaren har vi erfaring med
andre verktøy for beslutningsstøtte og virksomhetsstyring. De fleste av konsulentene våre har dessuten lang
erfaring fra kundesiden, for eksempel som bedriftsledere og controllere i privat og offentlig sektor. Nesten
alle har bakgrunn som sivilingeniører, siviløkonomer,
dataingeniører eller systemeksperter.

Konsulentene våre har mye og bred erfaring med å
implementere planleggingsprosesser og styringsmodeller og å gjenskape data som relevant, kvalitetssikret
informasjon som er lett tilgjengelig og begripelig for
sluttbrukeren. Leveringssteamet vårt har også lang
erfaring med endringsprosesser, som å sikre utrullingen og forankringen av nye arbeidsmetoder og
systemløsninger.

RIKTIG KOMBINASJON AV
KOMPETANSE
I Hypergene jobber vi i team for å oppnå effektiv kundeutvikling, kvalitetssikring og den riktige kombinasjonen av kompetanse for hvert enkelt prosjekt.

Vi samarbeider med kundene våre gjennom hele prosessen – fra definisjon av krav og behov og frem til
løsningen er ferdig implementert, og vi har fått bekreftet at kunden har god nytte av produktet. Til sammen
sitter medarbeiderne i Hypergenes leveringsteam på
svært mye erfaring innen beslutningsstøtte og
virksomhetsstyring. I tillegg til inngående kunnskap

Vi har følgende profiler:
Virksomhetskonsulenter: Hjelper deg med å utvikle
virksomhetsstyringen. Støtter utviklingen av styrings16

tabeller, grafikkvisninger, portaler og innmating av
data. Jobber også med integrasjoner, det tekniske
miljøet og installasjon av de spesifikke løsningene i
virksomheten.

og budsjettmodeller, fastsettelse av mål/nøkkeltall,
bistår under endringsprosesser og sikrer utrullingen
av løsninger. Prosjektledere: Leder prosjektarbeidet
og sikrer at tids- og kostnadsrammene overholdes.
Prosjektlederen jobber alltid tett på kunden.

Administrasjonsansvarlig: Leder arbeidet og videreutviklingen av Hypergene-løsningen hos kunden i
administrasjonsfasen. Samarbeider med kunden og
konsulentene i Hypergenes kundeteam om å videreutvikle løsningen.

Løsningsarkitekter: Realiserer kravene og ønskene
dine i form av kraftige, effektive og administrerbare
løsninger i Hypergene. Har det overordnede ansvaret
for Hypergene-løsningen hos kunden.

Customer Success Manager: Har det forretningsmessige ansvaret for kunden og jobber med spørsmål
som avtaler, priser og videreutvikling av samarbeidet.
Disse erfarne kundeutviklerne presenterer også forslag til hvordan Hypergene-løsningen hos kunden kan
videreutvikles og effektiviseres.

Prosjektledere: Leder prosjektarbeidet og sikrer at
tids- og kostnadsrammene overholdes. Prosjektlederen
jobber alltid tett på kunden.
Programvarekonsulenter og tekniske konsulenter:
Er spesialister på Hypergene-programvaren og hvordan funksjonaliteten best kan tilpasses for rapporter,
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Bedre beslutninger i Viking Line
Da rederiet Viking Line skulle gå over fra tradisjonelt budsjettarbeid
til en driverbasert tilnærming med løpende tolvmåneders prognoser,
oppdaget de at det eksisterende systemet for beslutningsstøtte ikke
strakk til. I tillegg til modulen for budsjett og prognose valgte Viking
Line også å implementere modulen for oppfølging og analyse, med
muligheter for målstyring der de overordnede planene brytes ned
til mål, nøkkeltall og aktiviteter i hele organisasjonen.

UTFORDRINGEN:
Overgang fra tradisjonelt budsjettarbeid til
tolvmåneders løpende og driverbasert tilnærming til prognosearbeid og behov for et brukervennlig verktøy.

Vi gjennomførte et grundig anbud med
en rekke systemleverandører. Til slutt
valgte vi Hypergene, noe det var flere
grunner til, blant annet grensesnittet
mot brukerne. Vi har fått et fleksibelt
og brukervennlig system, som på en
god måte støtter overgangen til tolvmåneders løpende prognoser.

LØSNINGEN:
Modulene for budsjett og prognose samt for
oppfølging og analyse med muligheter for målstyring.
RESULTATET:
Et fleksibelt og brukervennlig system som gir
bedre oversikt, og der prosessene er enklere.
Du kan lese hele kundehistorien på hypergene.no

Mats Engblom,
Chief Business Control and Planning i Viking Line
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Ny styringsmodell i Eskilstuna
Eskilstuna kommune har utviklet en styringsmodell som beskytter
og utvikler driftsaktivitetene deres. Modellen støtter også
forbedringene som kreves for at de skal nå de fireårige strategiske
målene kommunestyret har fastsatt. Med styringsmodellen kobles
de 8500 medarbeiderne i kommunen også til kommunens visjon.

Når vi har all informasjon i én enkelt
løsning, er det enkelt å spore ting: Det å
se vår visjon omformet til handling, hva
våre enheter og folk gjør, og resultatene
som vi oppnår. Dette har gjort det mulig
for våre kommunale politikere og enhetsledere å spore hvordan driftsaktiviteter
forløper. Integrering av målstyring, HR
og finans på ett sted er virkelig verdifullt for oss.

UTFORDRINGEN:
Redusere antallet systemer lederne må bruke
for å styre og følge opp virksomheten, og skape
forutsetninger for å utnytte medarbeidernes
kunnskap, ideer og pågangsmot.
LØSNINGEN:
Beslutningsstøtten Hypergene Kommune.
RESULTATET:
Lett å se hvordan visjonen omsettes i aktiviteter og forpliktelser, og hvilke resultater vi oppnår.
Rundt tusen medarbeidere bruker ett enkelt
system for å planlegge og følge opp virksomheten, HR og økonomi.
Du kan lese hele kundehistorien på hypergene.no

Tommy Malm,
Finansdirektør i Eskilstuna kommune
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