HAR I STYR PÅ KERNEPROCESSERNE I JERES VIRKSOMHED?

En virksomhed har typisk 1-4 kerneprocesser. Det er gennem disse
at virksomheden på tværs af funktioner skaber værdi for sine kunder.
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Der kan være mange gode grunde til at få styr på virksomhedens
kerneprocesser:
Jeres virksomhed er vokset i størrelse og kompleksitet, og I har derfor
brug for at finde ind til kernen af jeres værdiskabelse.

•

Jeres organisation er blevet for silo-baseret, og I har behov for en større
fælles forståelse for, hvordan I på tværs af afdelinger og funktioner,
skaber værdi for jeres kunder.

ELLER ØNSKER EN

•

I oplever et stigende pres for at forbedre værdiskabelsen overfor
virksomhedens kunder, og har samtidig brug for at blive mere effektive.

GRATIS OG

•

I står overfor en digitalisering af jeres forretningsmodel, og mangler et
overblik over jeres nuværende processer.

UFORPLIGTENDE

1. IDENTIFICÉR
(END-TO-END)

HAR I STYR PÅ JERES
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FORSKEL FOR JERES
KUNDER
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TØV IKKE MED AT

•

Uanset hvad så kan Next Stage hjælpe jeres virksomhed med at skabe et
solidt grundlag for at få styr på jeres processer. Vi beskriver og visualiserer
jeres kerneprocesser, og gør jer klar til aktivt, at kunne lede og forbedre
driften af jeres kerneprocesser.

KONTAKTE OS, HVIS
DU VIL VIDE MERE,

SNAK OM DIN
VIRKSOMHEDS
KONKRETE BEHOV

Med en proces kortlægning fra Next Stage får I bl.a:
5. TRÆN

4. KOMMUNIKÉR

•

Fælles overblik og forståelse for hvordan jeres processer fungerer.

•

Synliggjort hvilke aktiviteter der skaber værdi, og hvilke der ikke gør.

•

Overblik over afledte konsekvenser ved ændringer i processen.

•

Grundlag for afklaring og uddelegering af ansvarsområder.
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