Beslutsstöd som
det borde vara.
Nyfiken på
vad vi menar?

Vi levererar beslutsstöd som det borde vara. Med det
menar vi en produkt för planering, styrning och uppföljning av verksamheter som vill stärka sin konkurrenskraft.
Antingen genom valda delar av produkten eller som en
helhetslösning för verksamhetsstyrning.
Med hjälp av Hypergene effektiviserar du budget- och
prognosprocesserna, följer upp verksamheten genom
avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter samt
arbetar med målstyrning på ett sätt som bryter ner
övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter
i hela organisationen.
Hypergene är ett bolag i tillväxt med en produkt som
märks. Hösten 2014 utsågs vi av Dagens Industri till
Årets Maratongasell. Nästan samtidigt utsågs vi av
Computer Sweden till ett av Sveriges mest innovativa
bolag.
Vi brinner för effektivare verksamhetsstyrning och att
driva utvecklingen av vår marknad. I den här skriften
kan du läsa mer om hur vi tänker och arbetar för att
just du och din organisation ska stå starkare.
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Tio övertygelser
om vad som krävs av oss
och vår produkt för att du
ska få ett beslutsstöd
som det borde vara.

#1 Resultatinriktat
Leder till att beslut kan
realiseras, följas upp och ge
konkreta resultat.

#4 Engagerat

Levereras utifrån ett professionellt, engagerat och långsiktigt perspektiv.

#5 Samverkande

Leder till ökat samarbete
i organisationen och en
gemensam bild av målen.

#8 Inspirerande

Tillhandahålls av en leverantör
som utmanar, inspirerar och ger
förslag på nya sätt att arbeta.
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#2 Insiktsfullt

Möjliggör bättre beslut
genom ökad insikt och förståelse
för den egna verksamheten.

#3 Enkelt

Är enkelt att förstå, använda
och implementera.

#6 Kundorienterat

Utgår från kundens förutsättningar, behov och utmaningar
för att få rätt effekt.

#9 Effektivt

Gör att tid och resurser
kan användas där de gör
mest nytta.

#7 Framtidssäkrat

Säkrar att tillväxt och
utveckling kan ske i kundens
egen takt.

#10 Vägledande

Bidrar till att rätt person
får rätt förutsättningar för att
fatta träffsäkra beslut.

Tre delar, en helhet.
MÅLSTYRNING

ANVÄNDARE:
Ledning, Chefer, Ekonomer,
Controllers, HR och
alla andra medarbetare

Styrmodeller och
övergripande planer
Mål, nyckeltal
och aktiviteter
Transparens och
engagemang

Ett sammanhållet beslutsstöd
för verksamhetsstyrning.

omsätts till konkreta resultat. Den effektivare verksamhetsstyrningen bidrar till kraft i organisationen och
ytterst till en ökad konkurrenskraft.

Att styra en verksamhet i praktiken handlar om att
sätta mål, planera, genomföra, följa upp och att ständigt utvärdera och förbättra det du nyligen gjort. För
att hjälpa dig i ditt arbete, har vi utvecklat en programvara som gör verksamhetsstyrningen effektivare.

UPPFÖLJNING
& ANALYS

BUDGET & PROGNOS

Snabbhet, enkelhet
och relevans
Kraftfull analys
Rollbaserad information
Samarbete och
kommentarshantering

Effektivt processtöd
Integration med källsystem
Flexibla modeller, hög kvalitet
Enkelt och användarvänligt

6

Produkten levereras som en helhet eller som valda
delar – helt utifrån dina behov och med hjälp av våra
medarbetares verksamhetskompetens. Hypergenes
nytänkande teknik och plattform tillåter hög prestanda
och skalbarhet, liksom integration med de flesta datakällor.

Med hjälp av Hypergene effektiviserar du budget- och
prognosprocesserna, följer upp verksamheten genom
avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter
samt arbetar med målstyrning på ett sätt som bryter
ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen.

I produkten ingår ett generiskt datalager med vilket
ett obegränsat antal logiska modeller kan beskrivas.
På så sätt kan fokus ligga på verksamhetsförståelse
och kundnytta istället för på teknisk lösning redan
under införandeprojektet. Flexibiliteten i modellen
medger också ett etappvist införande och ett iterativt
förhållningssätt till utveckling och förvaltning.

Genom oss blir ditt uppdrag enklare; från att planera
och styra utifrån vision, mål och nyckeltal till att
realisera besluten genom att involvera och leda hela
organisationen. På så vis frigörs tid för fokus, analys
och utveckling samtidigt som strategier och mål
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Målstyrning.
Styrning av verksamheten där strategiska mål binds samman med
operativa planer och konkreta resultat. I ett intuitivt gränssnitt
definieras verksamhets- och affärsplaner, mål och nyckeltal.
Åtaganden och aktiviteter kommuniceras och följs upp på ett sätt
som skapar transparens, engagemang och ansvarstagande
i hela organisationen.

STYRNING SOM GER EFFEKT

målen nås. Dina medarbetare kan i samma verktyg
återrapportera, kommentera och ändra status
i processer där de deltar.

Forskning visar att 90 procent av alla organisationer
misslyckas med att genomföra sin strategi. Ofta beror
det på att medarbetarna varken förstår eller har
tillgång till strategin eller de övergripande målen.
Dessutom saknas verktyg som tydliggör kopplingen
mellan strategier, planer och aktiviteter – något som
Hypergene förändrar i grunden.

För chefer och ledning underlättas styrning och översikt avsevärt. Genom dashboards blir verksamhetens
utveckling tydlig både på övergripande nivå och
för delar av organisationen. Samma sak gäller för
enskilda medarbetare som nu kan se och förstå sin
roll i verksamheten.

Hypergenes lösning erbjuder hög flexibilitet och kan
anpassas till de styrmodeller som används i just din
organisation. Utifrån den struktur som väljs länkas
strategiska initiativ samman med målområden och
aktiviteter. Övergripande planer och uppgifter delas
ut till resten av organisationen som tar ställning till
och definierar de aktiviteter som bidrar till helheten.
Till mål och roller kopplas nyckeltal för kontinuerlig
mätning men även aktiviteter för att säkerställa att

styrning eller att addera riskanalys för verksamhetskritiska processer. Genom Hypergenes flexibla
plattform kan anpassningar och tillägg åstadkommas
med relativt små insatser. Modulen för målstyrning
kopplas dessutom enkelt samman med våra moduler
för budget och prognos samt uppföljning och analys.
Det ger en kraftfull helhet för verksamhetsstyrning
och möjliggör ett kontinuerligt och sammanhållet
kvalitets- och förbättringsarbete för hela organisationen.

Idag kan cheferna själva få kontroll
och varje dag få överblick över sin
verksamhet. Vi har fått väldigt mycket
positiv respons från alla verksamhetschefer som nu får tillgång till den
information som behövs för att fatta
beslut, både långsiktigt och i vardagen
när avvikelser behöver åtgärdas.

MÖJLIGHET TILL KOMPLETTERING
OCH ANPASSNING
Det finns många möjligheter till vidareutveckling
i verktyget. Vissa organisationer ser gärna att de
övergripande planerna kompletteras med exempelvis
ekonomiska ramar, personalnyckeltal och omvärldsanalys. Ytterligare behov kan handla om kvalitets8

Carolina Esping,
Kvalitetsstrateg, Lidköpings kommun
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Budget och prognos.
Effektivt budget- och prognosarbete genom bättre kontroll över
planeringsprocessen, budget som kopplas samman med
verksamheten och integrationer med ekonomi- och verksamhetssystem för ökad precision. Hypergene ger stora effektivitetsvinster,
oavsett om metoden som används är drivarbaserad, kontobaserad,
rullande 12-månaders prognos, bottom-up eller top-down.

STÖD FÖR EFFEKTIVARE BUDGETOCH PROGNOSPROCESSER

av många användare. Genom Hypergenes integration
med källsystem som exempelvis ekonomi-, affärs- och
personalsystem får användaren dessutom tillgång till
viktiga ingångsvärden i arbetet. All data lagras, konsolideras och följs upp i realtid vilket innebär att hela
organisationen arbetar utifrån en gemensam och
kvalitetssäkrad bild av verkligheten.

Många controllers och ekonomichefer upplever att
budget- och prognosprocesserna tar för mycket tid som
istället skulle kunna användas för ett mer framåtriktat arbete. Hypergene erbjuder en lösning som på
några månader förändrar, kvalitetssäkrar och effektiviserar arbetssättet, vilket frigör tid för analys och
framåtblick.

BEGRIPLIGA BELOPP I BUDGETEN

Med Hypergene får du stöd för effektiva budget- och
prognosprocesser. Du kan enkelt dela ut uppgifter
i organisationen och följa utvecklingen när en budget
tas fram på olika nivåer eller enheter. Till grund
för lösningen ligger processtödet; en flödesmotor
som strukturerar och övervakar uppgifter som
ska utföras och var dessa befinner sig i processen.
Flödesmotorn möjliggör också en effektiv hantering

Användarna i Hypergene kan arbeta drivarbaserat, det
vill säga budgetering som utgår från exempevis volym
och pris istället för penningbelopp och konton. Det kan
handla om antal varor, antal anställda och antal kunder
– drivare som ligger nära användarens vardag. Därmed
kan belopp i budgeten enkelt förklaras och automatiskt
revideras när drivarna förändras. Det är även enkelt
att arbeta med periodiserings- och fördelningsnycklar
och automatiskt koppla budgetvärden till prognoser.
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EFFEKTIVITET GENOM ENKELHET
Att arbeta med budget och prognos i Hypergene ska
vara enkelt. Detta uppnås inte bara genom det effektiva
processtödet och de omfattande integrationsmöjligheterna, utan framförallt genom att användarvänlighet
och enkelhet präglar hela lösningen. Spårbarhet kring
avvikelser, funktioner för samarbete samt rollbaserad
rapportering och uppföljning är bara några exempel
på hur systemet förenklar vardagen. Modulen för
budget och prognos kopplas dessutom enkelt samman
med Hypergenes moduler för målstyrning samt
uppföljning och analys. Det ger en kraftfull helhet för
verksamhetsstyrning och möjliggör ett kontinuerligt
och sammanhållet kvalitets- och förbättringsarbete
för hela organisationen.

Budgeten är ersatt av en rullande
prognos som läggs två kvartal framåt
och följs upp varje månad. De stora
vinsterna är tidsbesparingen och att
prognosen har blivit mera exakt. Det
nya arbetssättet innebär också att
anställda tänker och jobbar på ett annat
och mer engagerat sätt idag, med ett
fungerande beslutsunderlag på plats.

Marianne Fellman,
Controller, Paf
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Uppföljning och analys.
Snabb tillgång till rollbaserad information likaväl som fördjupad
analys. Applikationen ger tillgång till flexibla och kraftfulla verktyg
för uppföljning av verksamheten. Sammanställd och visualiserad
i snygga portaler eller färdig för ad-hoc analys för expertanvändare
– helt beroende på behov och förkunskaper.

INFORMATION FÖR RÄTT BESLUT
Enligt Gartner ökar den digitalt lagrade informationen
med cirka 60 procent per år. Det innebär att många
företag fördubblar sin datamängd på två år.
Utmaningen är att strukturera och tillgängliggöra
informationen på ett sätt som underlättar beslut;
rätt information till rätt person vid rätt tillfälle. För
att lyckas är både analys- och rapportmöjligheterna
avgörande.

nav som ständigt förädlas. Dessutom ökar förståelsen
för grafer och diagram när medarbetare kan komplettera med kommentarer, egna reflektioner och förklarande texter.

information från olika system och från alla delar av din
verksamhet. Det kan handla om färdiga rapportpaket
eller månadsrapporter till ledningsgruppen – möjligheterna med den samlade rapporteringen är många.

DYNAMISKA RAPPORTER

KRAFTFULL ANALYS, ENKELT
ANVÄNDANDE

Hypergenes plattform integreras enkelt med olika
datakällor. Därmed kan dina användare få fram
och kombinera nyckeltal från källor både inom och
utanför organisationens systemflora. Hypergenes
verktyg erbjuder också dynamiska rapporter som kan
anpassas med olika grader av struktur och frihet för
vidare analys.

Genom Hypergenes lösning får användarna tillgång till
analysverktyg som inkluderar drill down, drill through
och drill to detail samt avancerade funktioner för texthantering och samarbete. Informationen kan delas
ut i organisationen där den berikas och utvecklas av
medarbetare – givetvis utifrån tilldelade roller och
behörigheter. Möjligheten att involvera organisationen
gör verktyget till ett verksamhetskritiskt informations-

I praktiken innebär det möjligheten att distribuera
såväl färdigpaketerade rapporter som rapporter
med avancerade analysfunktioner för den som söker
mer förståelse. Rapporterna kan även sammanställa
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Idag arbetar vi mer effektivt mellan
controllerfunktionen och verksamheten. Controllerfunktionens förändrade roll gynnar företaget eftersom
de nu har en mer stödjande roll som
rådgivare. De hjälper verksamheten
att ta fram prioriteringslistor, riskoch konsekvensanalyser och kalkyler
för beslut.

Att arbeta med analys och uppföljning i Hypergene är
enkelt – både för ovana användare och de mest avancerade. Användarvänlighet och effektiv visualisering
står i fokus i hela lösningen och stöds av en kraftfull
teknisk plattform som tillåter snabb analys av stora
datamängder. Modulen för analys och uppföljning
kopplas dessutom enkelt samman med våra moduler
för målstyrning samt budget och prognos. Det ger en
kraftfull helhet för verksamhetsstyrning och möjliggör
ett kontinuerligt och sammanhållet kvalitets- och
förbättringsarbete för hela organisationen.

Gunilla Eriksson,
chefscontroller, SSAB EMEA
13

Leverans och kompetens.
Vi kan verksamhetsstyrning. Våra kunskaper tillsammans
med marknadens mest effektiva beslutsstödsprodukt gör att
vi på allvar kan förbättra kundernas styrprocesser och stärka
deras konkurrenskraft. Lika viktigt som valet av verktyg, är
graden av verksamhetsförståelse i samband med utformning
och implementering av lösning.

FÅR NYA ARBETSSÄTT ATT FUNGERA

beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Bland konsulterna
finns dessutom ett flertal medarbetare med lång
erfarenhet från kundsidan som exempelvis ekonomichef
eller controller; både inom privat och offentlig sektor.
I princip samtliga är civilekonomer, systemvetare,
civilingenjörer eller dataingenjörer.

Våra konsulter har bred erfarenhet och stor vana
såväl av att implementera planeringsprocesser och
styrmodeller som att omvandla data till relevant
och kvalitetssäkrad information, presenterad på ett
sätt som gör den lättillgänglig och begriplig för slutanvändaren. I leveransorganisationen finns även lång
erfarenhet av förändringsprocesser som att säkerställa utrullning och förankring av nya arbetssätt och
systemlösningar.

RÄTT MIX AV KOMPETENSER
På Hypergene jobbar vi i team för att säkerställa kvalitet och rätt mix av kompetenser för varje projekt.
Hos oss finns följande profiler:

Vi jobbar tillsammans med våra kunder hela vägen från
kravfångst och behovsformulering till färdig lösning
och faktisk kundnytta. Hypergenes leveransorganisation har sammantaget en mycket lång och samlad
erfarenhet av beslutsstöd och verksamhetsstyrning.
En djup kunskap kring Hypergenes mjukvara kombineras med erfarenhet av andra programvaror för

Verksamhetskonsulter: Hjälper dig att utveckla
verksamhetsstyrningen. Agerar stöd vid utveckling av
styr- och budgetmodeller, framtagning av mål/nyckeltal, hjälper dig med förändringsarbete och säkerställer
utrullning av lösningar.
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Projektledare: Leder arbetet i projekten och säkerställer att projekten håller tid- och kostnadsramar.
Projektledaren agerar alltid nära dig.
Lösningsarkitekter: Har förmågan att omvandla dina
krav och önskemål till kraftfulla, effektiva och förvaltningsbara lösningar i Hypergene.
Applikations- och teknikkonsulter: Är specialister
på mjukvaran Hypergene och hur man bäst anpassar
funktionaliteten inom områden såsom rapporter,
tabeller, grafiska visningar, portaler och inmatningar.
Arbetar även med integrationer, din tekniska miljö och
installationer av dina specifika lösningar.
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TV4 optimerar försäljningen.

Eskilstuna kommuns nya styrmodell.

TV4-Gruppen är en komplex organisation som slåss om både tittare
och reklamköpare. Reklamutrymme säljs i åtta tv-kanaler och priset
sätts utifrån förväntade tittarsiffror. Köparna garanteras en viss
exponering baserat på förväntat antal tittare och en missbedömning av
tittarsiffrorna får stora konsekvenser. Ett bra beslutsunderlag är
därför affärskritiskt för en effektiv säljstyrning och företagets resultat.

Kommunen har utvecklat en styrmodell som säkrar och utvecklar den
löpande verksamheten. Samtidigt stödjer modellen de förbättringar
som behöver göras så att de fyraåriga strategiska målen som
kommunfullmäktige beslutat om kan uppnås. Styrmodellen sammanlänkar dessutom 8 500 medarbetare med kommunens vision.

Vi har idag en perfekt överblick av
bokningsläget och intäkterna. Vid
varje tidpunkt vet vi vad vi kan sälja
och vad vi sålt. Dessutom kan alla med
försäljningsansvar följa prissättning,
utfall mot prognoser och förväntat mål
i rapporteringsportalen väldigt enkelt.
Med beslutsstödet har säljstyrningen
och planeringen blivit lättare. Vi har
en detaljkoll nu som vi inte hade förut.

UTMANING:
Optimera försäljningen av tillgängligt mediautrymme genom rätt prissättning och rätt
erbjudande till kunderna.
LÖSNING:
Hypergene® Beslutsstöd för Uppföljning
och analys
RESULTAT:
Effektivare säljstyrning
Optimerad prissättning
Förenklad kommunikation mot säljorganisationen av prognos, mål, ledigt
utrymme och utfall
Läs hela kundberättelsen på hypergene.se

Carl Hemmingsson,
bitr. Försäljningsdirektör, TV4
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När all information finns i en och samma
lösning blir det enkelt att följa den röda
tråden. Vi kan se hur visionen omsätts
till aktiviteter, vilka åtagande våra
enheter och medarbetare har och vilket
resultat vi uppnår. Nu kan både politiker
och enhetschefer följa utvecklingen!
Och för oss är det värdefullt att stödet
för styrning av verksamhet, personal
och ekonomi samlats på en plats.

UTMANING:
Minska antalet system som chefer behöver
använda för att styra och följa upp verksamheten. Skapa förutsättningar för att ta tillvara
kunskap, idéer och drivkraft bland medarbetare.
LÖSNING:
Beslutsstödet Hypergene® KOMMUN
RESULTAT:
Enkelt att se hur vision omsätts till aktiviteter
och åtaganden och vilka resultat som uppnås
Ett tusental personer använder ett och samma
system för att planera och följa upp verksamhet, personal och ekonomi
Läs hela kundberättelsen på hypergene.se

Tommy Malm,
Ekonomidirektör, Eskilstuna kommun
17

KORT OM HYPERGENE
■

Företaget grundades år 2000

■

Vi erbjuder ett sammanhållet beslutsstöd för verksamhetsstyrning:

		
		
		
■

■

■

Budget & prognos
Uppföljning & analys
Målstyrning

Våra medarbetare består av hela kedjan från produktutveckling
till beslutsstödskonsulter och kundsupport
Vi är i stark tillväxt och utsågs 2014 till Årets Maratongasell
av Dagens Industri. Nästan samtidigt utsågs vi av Computer Sweden
till ett av Sveriges mest innovativa bolag
Bland kunderna finns TV4, Göteborgs stad, Keolis, SSAB, Lunds
universitet, Stockholms läns landsting, Kungliga Hovstaterna samt
drygt 40 av landets kommuner

■

Vi har kontor i Malmö, Stockholm, Göteborg, Skövde och Kalmar

■

Läs gärna mer om oss på www.hypergene.se
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