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2ndC Compliance Suite
add-on Services
For store virksomheder med komplicerede IT-systemer kan en omlægning af
IT-systemet virke overvældende. Så overvældende, at en omlægning udskydes
til et punkt, hvor organisationen er lammet af utidssvarende IT-systemer med
øgede udgifter, ineffektivitet og manglende compliance til følge.
Det behøver dog ikke altid at være så stort et projekt at omlægge IT, som det
kan synes. Med 2ndC Compliance Suite har vi delt planlægningen op i korte,
overskuelige forløb: Et basisforløb på fem uger, og dernæst fire valgfrie skræddersyede add-ons á fire ugers varighed. Disse vil hjælpe dig med at afdække
og systematisere alle alternativer, hvilket giver dig og din organisation de bedste forudsætninger for at udnytte virksomhedens potentiale. Her får I nemlig
mulighed for at vurdere hvilke add-ons, der passer bedst til jeres virksomhed,
og derefter skræddersy dem til jeres behov.
Hver add-on har hver sin mulighed og hvert sit formål:
•
Organisatoriske flows
•
Connectorer
•
Dashboards og rapporter
•
Dataintegration

Workflows
Mange arbejdsgange kræver komplicerede godkendelsesforløb, der er
langsomme og tidskrævende. Med organisatoriske flows får I mulighed for at
automatisere mange af disse processer, der ikke kun vil forløbe hurtigere, men
også minimere risiko for fejl. I bestemmer selv, hvor mange og hvilke flows, I
vil have automatiserede.

Connectorer
Manglende forbindelse mellem de forskellige IT-systemer kan afstedkomme
dobbeltarbejde og uoverskuelige dataophobninger. Med denne add-on forbinder vi jeres allerede eksisterende IT-systemer med 2ndC Compliance Suite.

User White collar
User Blue collar
User Affiliate
User Customer

Implementering
Basis pakke 5 uger
Kontakt for pris
Hver udvidelse 4 uger
Kontakt for pris

Systemkrav
Microsoft CRM
Microsoft Azure
Microsoft Office 365
Microsoft Dynamics 365
(Dynamics CRM Online)

Kontakt 2ndC
CEO Jesper Bergstedt
E: jb@2ndc.dk
T: +45 3165 3444
www.2ndc.dk

Det vil sikre, at jeres forretningskritiske IT-systemer kan snakke sammen, og at I
dermed kan minimere dobbeltarbejde og dataophobninger i jeres systemer.

Dashboards og rapporter
Store datamængder kan virke uoverskuelige uden et visuelt overblik. Med denne add-on får I overblik over data med dashboards og rapporter, skræddersyet
til jeres behov. Dermed kan I bevare overblikket over processerne i virksomheden og på længere sigt skabe mindre komplekse arbejdsgange med et væld af
muligheder.

Dataintegration
Denne add-on gør det muligt for forretningen at minimere workloads ved at
integrere tekniske og forretningsmæssige datakilder. Hvilke datakilder der skal
integreres bestemmes ved en afdækkende workshop med jer. Vær opmærksom
på, at 2ndC Compliance Suite ikke sikrer data-compliance i de enkelte systemer,
men udelukkende forholder sig til compliance for håndteringen af data.

Backlog
For hver add-on følger en udvidet backlog som en ekstra service. Backloggen
indeholder et overblik over muligheder for videre projekter eller udvidelse af
add-ons til yderligere forretningsoptimering, og kan implementeres senere efter behov og økonomi. Backloggen giver derudover et overblik over alle større
dele af løsningen og lægger til grund for hele den første fase i arbejdet med
2ndC Compliance Suite og efterfølgende projekter.

2ndC Compliance Suite

Add-on Services

Udvid med
Workflows

Udvid med
Connectorer

4 uger pr. udvidelse

4 uger pr. udvidelse

Få fuldt overblik over
processerne for din User
Lifecycle, fra brugeren
træder ind i virksomheden
til brugeren forlader
virksomheden igen.

Med Connectorerne bliver
virksomhedens systemer
forbundet til 2ndC
Compliance Suite, som sikrer One-Point-Of-Access.

Udvid med
Dashboards og
Rapporter
4 uger pr. udvidelse
Få det fulde overblik over
alle nødvendige processer
og opgaver i forretningen.

2ndC
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Udvid med
Dataintegration
4 uger pr. udvidelse
Minimér workloads og
flaskehalse. Integrér dine
data hurtigt og sikkert med
denne add-on udvidelse,
der strækker sig ud over
Identity Management.
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2ndC.dk

info@2ndc.dk

