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Marknadsbevakning för styrelsen
• Styrelsen behöver följa omvärldsförändringar
• Omvärldsbevakning får inte stjäla dyrbar tid
• Samverkan och snabbhet gör jobbet lättare
En uppdaterad styrelse är effektiv
Styrelsen kan skapa sig bättre insikter i hur verksamheten utvecklas mot mot strategiska
mål med hjälp av en genomtänkt marknadsbevakning. Den ska anpassas till bolagets
unika konkurrenssituation, marknad och övriga utmaningar.

Skräddarsy och automatisera din omvärldsbevakning
Bevaka relevanta aktörer och faktorer som påverkar bolagets konkurrenskraft. Genom
att följa dem kontinuerligt med anpassade filter, kan styrelsen bedöma hur bolaget
navigerar i förhållande till omvärldshändelser.
Idag räcker det inte att styrelsen förlitar sig på VD’s omvärldsrapportering, utan
ledamöterna måste själva kunna följa, förstå och bidra i analysen kring viktiga händelser
och trender.
När den operativa verksamhetens omvärldsbevakning kompletteras med en
styrelseanpassad, blir det mer agilt och rätt frågor prioriteras. Vår skräddarsydda metod
lyfter fram det relevanta och håller bruset utanför.
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En kraftfull metod som sparar tid

Informant en kraftfull och
flexibel bevakningstjänst med, i
praktiken, obegränsad kapacitet.

Så här går det till
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• Inledande konsultationer. Överenskommelse om inriktning

• Molntjänst (SaaS)

• Skräddarsydda bevakningsprofiler för samtliga ordinarie
styrelseledamöter

• Obegränsat antal källor

• Mobilapplikation

• Kraftfulla filter

• Gemensamt Socialt Nätverk förenklar styrelsens samarbete

• Obegränsat antal användare

• Administrationstjänst och support ingår

Integration
• Salesforce force.com (ingår)

Pris: 29 800 SEK / år

Tillvalstjänster

• Salesforce Enterprise (tillval)

• Utredning och analys av fokusfrågor

• Microsoft Dynamics CRM
(tillval)

• Bevakning av konkurrenter och beslutsfattare

• Anpassning till valfritt system
(tillval)

• Konsultation, planering, metodutveckling, träning och
samordning med bolagets operativa funktioner
Pris: oﬀert

Intelliwell is an innovative Internet Intelligence company that
provides cloud solutions for professional organisations.
www.intelliwell.com | +46-8-618 76 10 | Sollentuna Sweden
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