
ENABLING BETTER PERFORMANCE

I tider av snabb förändring är det sannolikt viktigare än 
någonsin att ha rätt beslutsunderlag och möjligheter till en 
flexibel planeringsprocess. Samtidigt brottas många chefer 
med klassiska utmaningar som oklara mål, överväldigande 
informationsmängder och komplexa IT-system som ofta fyller 
isolerade och skilda funktioner. 

Det är här Hypergene kommer in i bilden. Med vår produkt 
förändrar vi hur organisationer kan planera, styra och följa 
upp sin verksamhet – och därmed stärka sin konkurrens-
kraft. Våra kunder kan effektivisera sina finansiella plane-
ringsprocesser, följa upp verksamheten genom avancerade 
analys- och rapporteringsmöjligheter samt arbeta med mål-
styrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till 
mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen. 

TRE SAMVERKANDE DELAR FÖR HÖGRE   
EFFEKTIVITET OCH PRESTATION 
Hypergene erbjuder marknadens mest effektiva molnbase
rade lösning för integrerat beslutsstöd och verksamhets
styrning. Produkten rymmer tre samverkande och använ-
darvänliga delar: Budget och prognos, Uppföljning och 
analys samt Målstyrning. Dessutom ges stöd för samlad 
rapportering där såväl planerings- som utfallsinformation 
från produktens alla delar kan sammanställas, presenteras 
och distribueras med hög grad av automatik. Varje del utgör 
i sig en stark produkt inom sitt område. Tillsammans utgör de 
tre delarna en effektiv helhetslösning för verksamhetsstyr-
ning. Lösningen utgår från en kraftfull plattform som tillåter 
automatiska flöden, integrationer och rollbaserade portaler.

 BUDGET OCH PROGNOS

Hypergenes lösning för budget och prognos ger stora effek-
tivitetsvinster, oavsett om metoden som används är drivar-
baserad, kontobaserad, rullande 12-månaders prognos, 
bottom-up eller top-down. 

HYPERGENE – FÖR PLANERING, 
UPPFÖLJNING OCH ANALYS

Genom en rad kraftfulla funktioner får du stöd för effektivare 
processer. 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 av 
många användare. Genom Hypergenes integration med 
källsystem som exempelvis ekonomi-, personal-, och verk-
samhetssystem får användaren dessutom tillgång till viktiga 
ingångs- och referensvärden i arbetet. All data lagras, kon-
solideras och följs upp i realtid vilket innebär att hela orga-
nisationen arbetar utifrån en gemensam och kvalitetssäkrad 
bild av verkligheten. 

”Våra controllers har fått mer tid för framåtblickande  
och affärsstödjande arbete eftersom arbetet har blivit  
effektivare.” Anders Nilsson, chefscontroller, Sveaskog

Lösningen ger bland annat stöd för följande funktioner:
• Flexibelt stöd för kontobaserad budget & prognos
• Stöd för drivarbaserade planeringsmodeller för ökad 

effekt i planeringsarbetet
• Dynamisk hantering av planeringsmodeller såsom  

årsbunden budget och prognos eller rullande prognos-
modeller för ökad precision i planeringen!

• Arbetsflöden som skapar enkelhet, kontroll och   
interaktivitet

• Förladdning av förslagsdata samt versionshantering 
med stöd för simuleringar

• Smidig administration via själv-service-baserade  
tjänster 

 UPPFÖLJNING OCH ANALYS

Med Hypergene får du snabb tillgång till rollbaserad in-
formation likaväl som fördjupad analys. Applikationen ger 
tillgång till flexibla och kraftfulla verktyg för uppföljning av 
verksamheten. Sammanställd och visualiserad i snygga por-
taler eller färdig för ad hoc-analys för expertanvändare – 
helt beroende på behov och förkunskaper.

Analysverktyget 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 infor-
mationsnav som ständigt förädlas. Dessutom ökar förståel-
sen för grafer och diagram när medarbetare kan komplettera 
med kommentarer, egna reflektioner och förklarande texter.

Mer information? Klicka på 
rubriker och citat för att 
läsa mer på Hypergene.se

https://www.hypergene.se/sv/var-produkt/budget-prognos/?utm_source=produktblad&utm_medium=pdf&utm_campaign=2020%20Digitalt%20media&utm_term=organic&utm_content=link%20in%20media
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https://www.hypergene.se/sv/var-produkt/uppfoljning-analys/?utm_source=produktblad&utm_medium=pdf&utm_campaign=2020%20Digitalt%20media&utm_term=organic&utm_content=link%20in%20media
http://www.hypergene.se


ENABLING BETTER PERFORMANCE

Lösningen ger bland annat stöd för följande funktioner:
• Samlad uppföljning och analys av ekonomi- och verk-

samhetsrelaterad information såsom resultat, personal-
information, projektinformation m.m.

• Uppföljning per bolag, enhet, kostnadsställe, projekt, 
medarbetare m.m.

• Trendanalys med möjlighet till jämförelser 
(benchmarking)

• Avvikelseanalys med avseende på till exempel utfall mot 
budget och prognos – med drill down till underliggande 
faktura

• Möjlighet att spara och dela analyser
• Möjlighet till automatiserad rapportdistribution!

”Den stora vinsten med vår lösning och datalagret är att 
vi har ett gemensamt språk, vi mäter och jämför samma 
siffror som vi vet definitionen på, vilket sparar mycket tid 
eftersom vi kan samla all information på ett och samma 
ställe.” Jimmie Lundgren, Förvaltningsledare BI & 
Business Controller på Keolis

 MÅLSTYRNING OCH AFFÄRSPLAN

Med Hypergene arbetar du med styrning av verksamheten 
på ett sätt där strategiska mål binds samman med opera-
tiva planer och konkreta resultat. I ett intuitivt gränssnitt 
definieras verksamhets- och affärsplaner, mål och nyckel-
tal. Åtaganden och aktiviteter kommuniceras och följs upp 
på ett sätt som skapar transparens, engagemang och an-
svarstagande i hela organisationen. Möjligheterna är många 
även inom områden som kvalitetsarbete, riskhantering och 
internkontroll.

Lösningen 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 ställ-
ning 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 målen nås. Dina 
medarbetare kan i samma verktyg återrapportera, kommen-
tera och ändra status i processer där de deltar. 

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

Lösningen ger bland annat stöd för följande funktioner:
• Möjlighet att effektivisera och digitalisera affärs- och 

verksamhetsplaneringen via ett samlat systemstöd
• Flexibelt modellstöd för att bryta ner övergripande  

strategier till mål, delmål och aktiviteter

• Möjligheter till uppföljning genom att koppling av   
indikatorer och nyckeltal till mål och delmål

• Möjligheter att länka samman den övergripande affärs-
planeringen med verksamhetsplanering, ekonomisk 
planering och uppföljning

”Jag är väldigt nöjd med Hypergene, vi har fått ut det vi 
ville ha och lite till. Vi har kommit ifrån manuellt arbete 
med Excel och kan på ett bättre sätt använda verktyget till 
att styra verksamheten. Nu känner vi även att verksam
heten kan äga sina resultat och själva agera på avvikelser 
inom sitt område.” Maria Karlström, ekonomichef Inspira

EN EFFEKTIVARE RAPPORTERING
Med ett eller flera av produktområdena som grund kan      
Hypergene automatisera verksamhetens återkommande 
rapporteringsprocesser. Rapportmallar kan snabbt och 
smidigt sättas samman med information från verksamhetens 
samtliga delar – och därefter distribueras automatiskt via 
arbetsflödesstödet i lösningen. Information kring t.ex. re-
sultat och nyckeltal kan enkelt länkas samman med budget- 
och prognosinformation, liksom med information om mål och    
aktiviteter hämtade från aktuell affärs- eller verksamhets-
plan. Detta kan göras med allt ifrån ledningsrapporter till 
kvartals- och styrelserapporter.  

• Automatiserat stöd för framtagande och distribution  
av återkommande rapporter, t.ex. ledningsrapporter, 
styrelserapporter och kvartalsrapporter

• Skapa rapportmallar och hämta information från  
verksamhetens samtliga delar!

• Kombinera grafiska visningar med tabeller, bilder och 
organisationens egna kommentarer och analyser

• Arbetsflödesstöd – involvera medarbetarna
• Direkt koppling till MS Word (mallhantering)
 

Hypergene är ett techbolag på marknaden för besluts-
stöd och verksamhetsstyrning – som erbjuder innovativa 
och molnbaserade lösningar för planering, uppföljning och 
analys. Läs mer på www.hypergene.se
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