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HYPERGENE – FÖR PLANERING,
UPPFÖLJNING OCH ANALYS
drivarbaserade modellerna möjliggörs även att organisa
tionen planerar på ett verksamhetsnära sätt. Du väljer själv
om du vill arbeta med årsbundna budget- och prognosmodeller eller rullande prognoser och flerårsprognoser.
Flödesmotorn möjliggör också en effektiv hantering av
många användare. Genom Hypergenes integration med
källsystem som exempelvis ekonomi-, personal-, och verksamhetssystem får användaren dessutom tillgång till viktiga
ingångs- och referensvärden 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.

I tider av snabb förändring är det 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.
Här kommer Hypergene in i bilden. Med vår molnbaserade
lösning förändrar vi hur du kan planera, styra och följa upp
din verksamhet – och därmed stärka er konkurrenskraft.

SAMVERKANDE DELAR FÖR HÖGRE 		
EFFEKTIVITET OCH PRESTATION

Hypergene bestå av fem samverkande delar. Tillsammans utgör de en effektiv helhetslösning för beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Du väljer själv vilka delar just du vill använda
och växer användandet i din egen takt. Lösningen utgår från
en kraftfull plattform som tillåter automatiska flöden, integrationer och rollbaserade portaler.
BUDGET & PROGNOS

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

ANALYS & INSIKTER
I Hypergene kan beslutsfattare följa relevanta nyckeltal och
KPI:er, analysera trender och identifiera avvikelser – och därigenom snabbt fatta bättre beslut. Information läses in via
integrationer med de olika verksamhetssystem som organisationen använder. Det gör att till exempel utfall och prestationer kan presenteras tillsammans med den planeringsdata
som registrerats i Hypergene.
Beslutsfattare förses med samlad och sammanhållen information från organisationens olika delar via rollbaserade
dashboards och vyer. Nyckeltal och KPI:er presenteras tillsammans med detaljerad ekonomisk och operativ information, samt med information från strategiska planer såsom
affärs- eller verksamhetsplaner. Med Hypergene kan du
konfigurera dashboards som matchar verksamhetens speci
fika behov.

Genom att automatisera processer och involvera organisationen i planeringsarbetet skapas förutsättningar för ökad
effektivitet, förbättrad kvalitet och i förlängningen bättre beslutsfattande. Hypergene ger nya förutsättningar för en bättre planering där du kan arbeta med rullande och dynamiska
planeringsmodeller.

Hypergene förser ekonomifunktionen och chefer med ett ekonomiskt ansvar med komplett och kvalitetssäkrad information. Det kan handla om resultatrapporter och andra ekonomi- och finansrelaterade rapporter samt analyser. Utöver
ekonomisk information kan de även omfatta information från
andra områden inom verksamheten såsom personal, projekt
eller försäljning.

Med Hypergene får du ett smidigt stöd för finansiella, kontobaserade budget- och prognosprocesser som du enkelt kan
anpassa och optimera utifrån föränderliga behov. I lösningen kan du också addera drivarbaserade planeringsmodeller för att nå ökad precision och kvalitet i planeringsarbetet,
t.ex. inom personalplanering och projektplanering. Med de

”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

STRATEGISK PLANERING
Hypergene skapar förutsättningar för att digitalisera den
strategiska planerings- och uppföljningsprocessen i verksamheten. Planer kan enkelt definieras och delas med organisationen, och medarbetare på alla nivåer kan bidra i genomförande av initiativ och aktiviteter i samklang med de planer
som definierats.

KPI-information delas med beslutsfattare via dashboards,
rapporter och analyser. Utfall kan då analyseras relativt
definierade målvärden, trender kan följas upp och avvikelser
identifieras. KPI-information kan också publiceras i återkommande verksamhetsrapporter och kombineras med annan
finansiell, operativ eller strategisk information.
VERKSAMHETSRAPPORTERING

Med Hypergene får du ett komplett stöd för digitaliserad
affärs- och verksamhetsplanering. Planer kan konfigureras
och struktureras på ett sätt som passar er verksamhet, från
övergripande vision och mål till aktiviteter som enkelt kan
delas med olika intressenter och ansvariga inom organisationen. Automatiskt beräknade och aggregerade KPI:er och
nyckeltal kan kopplas till planer och målområden i syfte att
möjliggöra uppföljning av hur initiativ och aktiviteter skapar
effekt och värde inom verksamheten.

Många organisationer lägger onödig tid och kraft på att
sammanställa och distribuera återkommande rapporter såsom ledningsrapporter, styrelserapporter, månadsrapporter
eller olika typer av operativa rapporter. Ofta är informa
tionen spridd i olika, ej sammanlänkade systemstöd och/eller
hanterad i Excel. Det gör att medarbetare återkommande
behöver klippa och klistra information från olika källor och
kvalitetssäkra data för att manuellt ta fram representativa
och kvalitativa rapporter.

Genom Hypergene får du stöd för digitaliserad riskhantering
och regelefterlevnad. Liksom även möjligheter att hantera olika typer av planerings- och uppföljningsmodeller som innehåller både kvantitativa och kvalitativa element. Bland annat
kan arbetet kring miljö- och kvalitetsledning effektiviseras och
digitaliseras på ett sätt som säkerställer delaktighet, engagemang och uppföljningsbarhet.

Med Hypergene kan du enkelt skapa rapportmallar och
addera information från verksamhetens alla delar. Ekonomisk information kan enkelt kombineras med annan verksamhetsdata och beskrivas via grafer och tabeller. Informationen
kan också levandegöras med bilder, texter eller data som
helt enkelt kopieras in från Excel.

Planerings- och uppföljningsarbetet kan även automatiseras
via Hypergenes arbetsflödesstöd. Information som relaterar till strategiska planer är dessutom sömlöst tillgängligt i
Hypergenes övriga delar, något som ger dig förutsättningar
för en transparent och holistisk planering, uppföljning och
rapportering genom hela organisationen.
”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 verksamheten kan äga sina resultat och själva agera på avvikelser
inom sitt område.” Maria Karlström, ekonomichef Inspira

Utifrån rapportmallarna skapas enkelt nya rapporter som
automatiskt fylls med aktuellt innehåll i tabeller och diagram.
Samma mall kan dessutom återanvändas för flera organisationsenheter och då fyllas med information specifikt för den
enheten.
Efter att rapportmallar uppdaterats automatiskt med aktuell
information kan de publiceras direkt eller distribueras via
digitala arbetsflöden i Hypergene. Mottagare kan granska
rapporten, addera beskrivande texter och lägga till kommentarer kring eventuella avvikelser eller väsentliga händelser.
Rapporter kan också exporteras sömlöst till MS Word eller
MS PowerPoint, automatiskt kopplat till dina layoutmallar.

KPI-UPPFÖLJNING
Hypergene ger din organisation förmågan att fokusera på
de väsentliga KPI:er och nyckeltal som beskriver verksamhetens prestation i relation till de mål som definierats. KPIuppföljning är en helt integrerad del av Hypergene som på
ett automatiserat och effektivt sätt möjliggör mål- och KPIorienterad planering, styrning och uppföljning.
Via Hypergene kan vald verksamhetsdata enkelt omvandlas
till KPI:er och styrande nyckeltal som delas med beslutsfattare inom organisationen. Utfallsdata beräknas med en hög
grad av automatik, samtidigt som mål- och visionsvärden kan
sättas manuellt eller beräknas med bas i till exempel en budget. Automatiserad och lagrad beräkning av nyckeltal skapar
också spårbarhet och jämförbarhet över tid.

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

