Digital Forretningsutvikling
Bedre arbeidsflyt, sikkerhet og konkurransekraft

Mange trenger
dette - nå!
I BDOs ferske SMB-barometer, hvor 1200 SMB-ledere
over hele Norge har deltatt, ser rundt halvparten for seg
en stabil omsetning det neste året, mens 43 % tror det vil
vokse. For de tre neste årene, svarer nestene sju av ti at
de forventer vekst. Det vitner om stor optimisme på sikt.
Norske, små og mellomstor bedrifter er i ferd med å riste
av seg usikkerheten og utfordringene koronapandemien
har gitt.

Digitalisering
“Sju av ti SMBer har gjort tiltak for å digitalisere
virksomheten, de fleste med mål om å øke
lønnsomhet, effektivitet og konkurransekraft.
Det er høye tall og vitner om et fremoverlent
næringsliv. Likevel er det få som måler eller
rapporterer på tiltakene. Det betyr at de ikke
nødvendigvis vet om tiltakene treffer. Når vi
snakker med norske SMBer, ser vi at det er
krevende å forstå hvordan man kan digitalisere
helhetlig og målrettet, og å vite hvilke tiltak og
systemer virksomheten kan ha mest nytte av.
Det er godt at bedriftene er i gang, men det
er fortsatt et stort potensial for mer effektiv
digitalisering. “

Digital transformasjon
Digital forretningsutvikling er en del av digital
transformasjon. Digital transformasjon er en prosess der
virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver,
tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper
helt nye tjenester hvor brukerfokus og brukeropplevelsen
er selve kjernen i endringen.

- Marianne Rygvold Karlsen, leder for Digital
i BDO i Norge

Det hele baserer seg på utnyttelse av digital teknologi.
Det er en grunnleggende og omfattende endring, og ikke
en mindre justering.
Det endrer virksomheten på alle nivå - folk, prosesser,
teknologi og styring.
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Brukerorientering

Digital teknologi

Virksomhet og ledelse

Økosystem

Data

Innovasjon

2 | Digital forretningsutvikling

En utvikling som vil
bety store og viktige
endringer
Digital forretningsutvikling er ikke bare et moteord,
men en nødvendighet for alle bedrifter som vil sikre og
effektivisere interne operasjoner og gi en bedre brukeropplevelse.
Med helhetlig, digital forretningsutvikling vil de fleste
bedrifter kunne oppnå langt bedre arbeidsflyt,
effektivitet og datasikkerhet i tillegg til enklere hverdager
for de ansatte.
Mange bedrifter har startet opp digitaliseringen, men er
fortsatt usikre på hvilke tiltak og systemer virksomheten
kan ha mest nytte av. Er virksomheten usikker på hvordan
man kan digitalisere helhetlig og målrettet?
Vi i SNORRE data er klare til å hjelpe til i hele prosessen!

Hva er digital forretningsutvikling?
Digital forretningsutvikling handler om å bruke teknologiske hjelpemidler, verktøy og
systemer til å drive virksomheten mot lønnsom vekst og økt konkurransekraft.
Det er mange måter å gjøre dette på, under ser du det vi anser som de fire viktigste
driverne for digital forretningsutvikling.

Muligheter for forretningsutvikling
med skybaserte løsninger

Integrasjon mellom digitale løsninger

Få riktig og tilpasset rådgivning

Få økt datasikkerhet
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1.

MULIGHETER FOR FORRETNINGSUTVIKLING
MED SKYBASERTE LØSNINGER

Gjennom bedre arbeidsflyt, effektivitet, samhandling og
datasikkerhet vil digital forretningsutvikling legge til rette
for bedre konkurransekraft. Mange virksomheter ligger
etter på dette feltet, så alle som tar tak i dette nå, vil skille
seg positivt ut. Dette gir tydelige konkurransefordeler både økonomisk på kort sikt og med tanke på omdømmebygging.
Når alle programmer og dataløsninger jobber godt
sammen, vil du oppnå ryddigere datalagring og
formidling, noe som ikke bare interne brukere setter stor
pris på, men også eksterne.
Slikt vet dagens, og morgendagens, kunder å sette pris på.
Alle liker å finne riktig informasjon og data på riktig sted raskt og enkelt.

2.

Utilgjengelig data
Selskapet genererer mye data, men
sliter med å utnytte og skape verdi
av den.
Ustrukturert informasjon
Selskapet genererer mye data fra
forskjellige kilder og systemer, men
informasjonen er fragmentert og
ustrukturert, som gjør det vanskelig
å få helhetlig verdi ut av den.

INTEGRASJON MELLOM SENTRALE,
DIGITALE LØSNINGER

Med økt etterspørselen etter skytjenester,
vokser behovet for gode integrasjonsløsninger.
Ny teknologi er selvfølgelig sentralt, men det kreves
også en betydelig, koordinert innsats av medarbeidere i
virksomheten sammen med den eksterne IT-leverandøren
for å kunne levere konsistent, delt planlegging og en felles
datamodell som faktisk leverer på det nivået som ønskes.
Gevinsten for en slik satsing vil drive virksomheten
fremover og skape bedre resultater, både på kort og lang
sikt.
Digitaliseringen må med andre ord bli et tett
samarbeid mellom en ekstern samarbeidspartner og
representanter fra alle avdelinger i virksomheten. Det
er viktig at alle nøkkelpersoner engasjerer seg i dette –
spesielt toppledelsen.

3.

Mange virksomheter opplever
følgende utfordringer:

Mange virksomheter opplever
følgende utfordringer:
Systemer som ikke snakker sammen
Selskapets systemer er ikke
integrert og vi må overføre data
manuelt mellom systemer. Det er
tidkrevende og fører til feil.
Bruk av mange passord/brukernavn
Selskapets ansatte har ulike brukernavn og passord for ulike systemer.
Ofte en situasjon som gjør at
informasjonssikkerhet og personvern ikke er godt nok ivaretatt.

FÅ RIKTIG OG TILPASSET RÅDGIVNING

For å kunne lykkes med digital forretningsutvikling er det
helt avgjørende at du har tilgang på både riktig
kompetanse og riktig kapasitet, internt og eksternt.
Helhetlig digitalisering av virksomheten er ikke noe som
kan gjøres i løpet av et par dager eller ved hjelp av et par
personer i bedriften.
Mange virksomheter leier derfor inn hjelp fra eksterne
IT-leverandører som fungerer som rådgivere. Dette gjør
det enklere for virksomheten å utnytte dagens løsninger
og møte morgendagens utfordringer.
I SNORRE data vil du kunne få alt du trenger på ett sted,
noe som sikrer samhandling og kontroll – i tillegg til
erfaren rådgivning og support fra planlegging til totalleveranse.
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Mange virksomheter opplever
følgende utfordringer:
Tidskrevende rapportering/analyser
Selskapet bruker mye tid på å
eksportere og transformere data fra
ulike systemer for analyse.
Videre er analyse og rapporteringsarbeid tidkrevende og inkonsistent.
Endringer i systemer eller integrasjoner gjør at løsningen ikke er
robust og stabil over tid.

4.

ØKT FOKUS PÅ SIKKERHET

Mange ser på skytjenester som en sikkerhetsrisiko fordi
de ikke kan se stedet hvor dataene er lagret. Men i
realiteten er “skya” akkurat like fysisk som andre datamaskiner, bare mye større, sikrere og raskere – og trygt
plassert på bakken. I SNORRE data har vi datasenteret
vårt på norsk jord, noe som øker sikkerheten ytterligere.
I tillegg til vårt eget datasenter har vi tilgang og
kompetanse på skyplattformen Microsoft Azure.
Vi kan basere hele løsningen på Azure, eller kombinere
den med vårt eget datasenter.
Data som er lagret i et sikret senter er på alle måter
tryggere, fordi det er vanskeligere å hacke seg inn på en
“skyserver” enn en vanlig kontor-PC.
Mange av kundene våre foretrekker en hybridløsning hvor
de lagrer data både lokalt og i vårt datasenter. Om alt er
bra integrert kan også disse løsningene gi et godt resultat.

Mange virksomheter opplever
følgende utfordringer:
Usikker på cybersikkerhet
Selskaper utsettes jevnlig for dataangrep og cybertrusselen er økende.
Usikkerhet om data, eller ansattes
tilkoblinger fra pc-er, mobiler og
andre enheter er sikre.

Lite kontroll på systemkompetanse
Har du mange applikasjoner og
systemer, men mangler oversikt
over hvem som har kompetanse på
de ulike systemene?

Her er skyen vår
Dine data er trygt lagret i vårt nye
datasenter OSL5 i Lørenskog.

Bildet er benyttet som illustrasjonsfoto.
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Digital forretningsutvikling
handler først og fremst om
god brukerorientering!
Alle virksomheter som vil være i front av utviklingen må sette brukerene
sine, både interne og eksterne, først. All data som virksomheten og brukerne
er avhengig av skal finnes på riktig sted og være tilgjengelig for riktig bruker.
Alle programmene og dataløsningene skal være godt integrert, slik at vi
unngår unødig tidsbruk og frustrasjon. Sammen med integreringen vil du
også kunne øke sikkerheten.
Tenk på det som en helhetlig dataløsning til beste for virksomheten, alle de
ansatte og brukerne utenfra.
Det kan altså bli en storartet vinn/vinn/vinn-situasjon.
Les mer eller ta kontakt med oss på snorredata.no

-

