
PROCESUDVIKLING 
Udnyt Systematics erfaring med processer til at få 
ensrettet jeres. Det sikrer bl.a. lavere omkostninger 
og større leveringssikkerhed. 

Systematic tilbyder konsulentbistand til udvikling og 
optimering af processer indenfor:

• It-udvikling
• Projektledelse
• Indkøb
• Leverandør- og kontraktstyring
• Uddannelse
• Andre organisationsprocesser

Systematic har igennem årene opnået stor erfaring med 
kortlægning af eksisterende arbejdsgange. Udfasning af 
overflødige proces-trin, tydeliggørelse af ansvar for input og 
output i de forskellige proces trin, reducering af tilbageløb 
samt løbende sikring af at de valgte standard processer 
adapteres har direkte effekt på organisationers bundlinje i 
form af omkostningsreducering og øget leveringssikkerhed.



Lurer disse spørgsmål i kulissen:

• Har vi overblik over, hvad vi laver,  
og hvordan vi laver det? 

• Er vi sikre på, at vi gør tingene på  
den mest optimale måde?

– med andre ord har vi overblik over vores processer. Er 
vores processer de mest optimale, passer vores processer til 
organisationens strategi og værdier, og er vores processer 
tydelige for alle involverede? Systematic har i mange år 
arbejdet med procesoptimering, både internt og eksternt, 
særligt med fokus på at forene CMMI med Lean og SCRUM.  
 
Systematic er CMMI 5 certificeret, hvilket viser en høj 
modenhed i softwareudviklingsprocesser og organisatorisk 
professionalisme. Vi leverer løsninger af høj kvalitet - til 
tiden og indenfor budgettet. 

Disse interne kompetencer gør, at vi kan yde en kompetent, 
resultatorienteret og pragmatisk rådgivning til vores kunder. 
Vi ved, at en proces ikke kan stå alene, men at den sande 
læring findes i samspillet med hele virksomheden. Vi vil 
være med til at facilitere en læringsproces, så I ikke blot 
får en rapport med mulige løsninger, men også viden om 
fremtidig håndtering af processer. Vi understøtter også 
gerne selve implementeringsprocessen med konkrete tiltag. 
 
Den rette løsning tager udgangspunkt i den enkelte kunde. 
 
Den fulde løsning har indbygget løbende ’retrospektive’ 
møder, som man kender fra den agile verden, hvor man ser 
på samarbejdet og løbende optimerer arbejdsprocessen, så 
man er sikker på at opnå den rette løsning.

Systematics konsulenter kan bl.a. hjælpe jer med at:

• Identificere og kortlægge eksisterende processer. 
• Analysere eksisterende processer og identificere mulige uhensigtsmæssigheder og forbedringsområder.
• Rådgive om standarder, rammeværk og best practices indenfor procesudvikling.
• Re-designe eksisterende processer og definere nye, optimerede processer, der matcher jeres strategi og værdier. 
• Rådgive og assistere i planlægning af implementering og operationalisering af de optimerede processer.
• Monitorere og løbende korrigere implementeringen af de optimerede processer. 
• Konkludere på gevinsterne fra procesoptimeringen.

Det giver jer følgende fordele: 

• Ensretning af processer.
• Omkostningsreducering.
• Større leveringssikkerhed.
• Øget medarbejdertilfredshed.
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