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Modeller och dokument skapar helheten

Fördelar med Centuri

Ett ledningssystem utan modeller för processer och
verksamhetskrav haltar och ett ledningssystem utan
dokument känns osannolikt.

Dagens ökade informationsmängd ökar behovet att
kontrollera flödet av information inom
organisationer. Det sker hela tiden ett utbyte av
information internt men också med till exempel
kunder, ägare, leverantörer och myndigheter. Det är
av avgörande vikt för en organisations framgång att
den information som kommuniceras är begriplig,
tydlig och aktuell. Behovet accentueras dessutom
ofta av externa krav från olika standarder och
regelverk.

Därför finns det möjlighet att från 2c8 Modeling Tool
komma åt Centuris kraftfulla dokumenthanteringssystem. Man kan enkelt koppla enskilda dokument
eller s.k. kopplingsbegrepp till ett objekt eller en
modell. I den webbpublicerade miljön blir dessa
dokument åtkomliga direkt från modellerna.
Modellerna med dess processbeskrivningar blir en
central del i ledningssystemet och dokumenten blir
dess detaljerade beskrivningar. Genom Centuris
koppling behöver man inte lära sig nya dokumenthanteringsrutiner, en av styrkorna med Centuri är att
befintligt t.ex. Word- eller Excelprogram används
och den pedagogiska vägen att hitta dokument blir
genom modellerna.
I den lägsta beskrivningsnivån, när vi beskriver hur
enskilda aktiviteter utförs så görs det ofta med redan
befintlig dokumentation såsom instruktioner,
metodbeskrivningar och policys. Dokumenten
kompletterar modellerna och modellerna skapar ett
sammanhang för dokumenten.
När vi sedan arbetar enligt processerna så skapar vi
löpande nya dokument som resultat av vårt arbete. I
och med att man kan länka objekt och modeller till
ett kopplingsbegrepp i Centuri kan dokument
uppdateras utan att processen ändras. Detta har
visat sig ha stor betydelse i organisationer där
informationsansvaret är delegerat i verksamheten.
2c8 Modeling tool och Centuri dokumenthantering
skapar ett enhetligt och gemensamt gränssnitt mot
användaren. Ett enkelt och korrekt gränssnitt mot
verksamheten.
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Centuri förenklar arbetet med dina dokument och
ärenden. Centuri tar inte bara hand om presentation
utan stödjer aktivt utgivningsprocessen av
dokument och ärendeflöden. Fördelarna med detta
är många, främst kortare ledtider från idé till
publicerat dokument, snabbare behandling av
ärenden, bättre överblick samt enklare att förändra
information vid behov.

