Goal2Action
Produktblad
Evnen til at fastlægge klare mål og holde målene er den sikreste vej til succes. At implementere en strategi, at nå målsætningerne,
og at navigere i en virkelighed, hvor tingene ændrer sig dynamisk og forudsætningerne for vores beslutninger dermed ændres,
anses som en væsentlig udfordring af mange virksomhedsledere.
Goal2Action er en løsning, der styrker virksomhedens evne til at implementere strategier gennem systematik og øget kvalitet i
planlægning, gennemførelse, opfølgning og styring af virksomhedens mål og projektportefølje.
Goal2Action er et intranet-baseret værktøj, der giver virksomheden overblik over projektporteføljen. Goal2Action viser
sammenhængen mellem virksomhedens strategiske målsætninger og de afledte igangsatte initiativer. Goal2Action sikrer den
koordination og kommunikation, der skaber sammenhæng mellem det strategiske, taktiske og operationelle niveau.

Goal2Action skaber overblik

Virksomhedens mål, delmål, initiativer, aktivitetsplaner,
milepæle og opgaver er synlige for alle involverede fra topledelsen til den enkelte teamdeltager. Alle kan
følge fremdriften for de mål og planer de er
involveret i eller har fået tildelt indsigt i. Alle
kan se, hvad en aktivitet skal føre frem til i
den store sammenhæng.
Det skaber øget motivation, større
engagement, øget effektivitet og et fælles
billede for alle involverede.

Goal2Action skaber fokus

Tydelige mål og visioner, kombineret med en klar
definition af den enkeltes rolle, skaber og sikrer
fokusering. Kombineret med et centralt
rapporteringsmodul og en systematisk
statusrapportering styrkes fokusering på de fastsatte
mål.
Det giver præcision i implementeringen, understøtter
overholdelse af rammer for tid og økonomi, kortere
leveringstider, og mindsker investeringen i udviklingstiltag.

Goal2Action skaber struktur i implementeringen

Goal2Action er bygget med struktur for øje. Ensartethed i
planlægning og rapportering, skabeloner, systematisering og enkle
regler, er alt sammen med til at skabe en struktureret arbejdsgang
og metodik i implementeringsprocessen. Det øger effektiviteten.
Fordelene er nem udveksling af information, effektiv opfølgning,
effektive statusmøder og ikke mindst effektiv kommunikation.

Goal2Action understøtter og forædler en stærk
implementeringskultur

Gennem en fælles referenceramme, stor bevidsthed omkring
strategi og mål, samt anvendelsen af fælles metodikker skabes en
stærk implementeringskultur. Det giver et generelt løft af

organisation, øget motivation, øget effektivitet, indbyrdes respekt,
forbedrer samarbejdet på tværs i organisationen, og sikrer at
opgaver lettere kan overdrages.

Goal2Action styrker resultatorienteringen i
organisationen

Fokuseringen på overblik, koordination og kommunikation samt
struktureret statusrapportering vil styrke fokus på
resultatet. Goal2Action arbejder tværorganisatorisk og på
alle niveauer i organisationen. Det betyder øget
opmærksomhed på - og support til - de ”kriseramte”
projekter.

Goal2Action løfter god projektledelse til
organisatorisk effektivitet

Goal2Action indeholder værktøjer og skabeloner for projektleder
og projektteam. Samtidig er det bygget til at operere på tværs af
organisationen og samler alle projekter i een fælles ramme.
Derved eksponeres viden og fremdrift på et langt højere
abstraktionsniveau end traditionelle projektlederværktøjer, som
typisk er begrænset til det enkelte projekt. I Goal2Action linkes
de enkelte projekter til mål og delmål.
Goal2Action understøtter organisationens naturlige hierarki,
detaljeret projektarbejde og fokus på de store sammenhænge i en
og samme brugerflade. Det giver øget effektivitet i virksomheden,
bedre projektøkonomi, effektiv erfaringsudveksling på tværs i
organisationen og medvirker til en effektiv ressourceallokering.

Goal2Action sikrer en blivende effekt

En investering i Goal2Action er en investering med blivende effekt.
Vedholdende anvendelse af Goal2Action er en faktor, der øger den
organisatoriske effekt, og fastholder denne på et højt niveau. Der vil
være tale om en samlet organisatorisk gevinst – økonomisk såvel
som menneskeligt. For lederen vil Goal2Action være et vigtigt
redskab i værdibaseret ledelse.

Skab maksimal værdi med virksomhedens strategi

Med Goal2Action får virksomheden sat fokus på sin evne til at
implementere. Goal2Action simplificerer og effektiviserer styring og
ledelse af multiple projekter og initiativer.
Ved at omsætte de enkelte projekter og initiativers information til
overbliksbilleder for ledelsen, og ved primært at fokusere på det der
afviger fra det planlagte, styrkes evnen til at lede implementeringen.
Værktøjer og skabeloner til projektledere og projektteams samt
simple statusrapporteringsfaciliteter øger effekten i projektledelsen.

Simpelt at implementere

En implementering af Goal2Action omfatter tiltag, der sikrer det
rette niveau af kompetence, metoder og værktøjer på de forskellige
niveauer i organisationen. Implementerings konceptet sikrer en dyb
forankring, og sikrer at virksomheden hurtigt mærker værdien af
implementeringen.
Software produktet er simpelt at implementere. Goal2Action er en
web-baseret løsning, hvor der ikke skal installeres software på
brugernes pc’er. Serveren bygger på velkendte teknologier, der
allerede er tilstede i de fleste virksomheder – Microsoft IIS og
Microsoft SQL.

Fleksibelt og muligt at integrere

Yderligere information

Goal2Action softwaren er forberedt for integration med
virksomhedens øvrige IT-systemer.

CONSENDO SYSTEMS A/S
Strandboulevarden 122, 5 sal
2100 København Ø
Tlf. (+45) 70 20 10 94
Mail: llamp@consendo.com
Web: www.consendosystems.com

Goal2Action er opbygget med organisatorisk fleksibilitet for øje.
Hvis virksomheden har etableret projekt- eller programkontorer,
eller har standarder eller standardværktøjer for projektstyring, kan
disse integreres med Goal2Action.

For yderligere information og en demonstration af Goal2Action,
kontakt:

