
suite 

Från idé till lönsamhet, från ritbordet till resultaträkningen 

En idéhanteringsplattform för att 
skapa lönsamma idéer 

En unik plattform för att beräkna, 
planera och följa upp värde och 
effekter av projekt och idéer. 

En komplett plattform för 
leverera varje projekt. 

Använd en gemensam plattform för 
att fånga, hantera och utvärdera idéer 
i hela din innovationsportfölj. 

Utvärdera idéer mot organisationens 
strategiska mål med konfigurerbara 
KPI:er 

Belöna och uppmärksamma 
medarbetarna med gamification. 

Inbyggd koppling där idéer som 
kommit vidare i processen kan 
överföras till  edison365businesscase 
för snabbt godkännande. 

Upptäck trender, identifiera 
flaskhalsar och lös problem för 
att undvika kostsamma och 
ineffektiva förseningar.

Konfigurera mallar och 
godkännandeprocesser så att de 
passar din organisation. 

Jämför effekter med kostnader 
och identifiera förväntad ROI 
med en intuitiva diagram.

När ett business case blivit 
godkänt flyttas all affärsdata till 
edison365projects för utförande. 

Anpassa till organisationens 
arbetssätt med hjälp av enkel 
konfiguerbarhet samt förifyllda och 
anpassningsbara mallar. 

För effektivt genomförande är det 
enkelt att skapa och förutse beroenden 
med ett obegränsat antal Gantt-
scheman. 

Genomför idéer och projekt som du 
vill med både vattenfalls- och agil 
teknik. 

För genomförande och realisering av 
förväntade effekterna och ROI, 
fortfarande med koppling till data 
som togs fram i idéstadie och i 
business case.  



Hur edison365 integreras med Microsoft 365 

Alla edison365-moduler bygger på Microsoft 365 och utnyttjar 
befintliga investeringar av applikationer du redan är bekant med. Dra 
omedelbar nytta med snabb implementering och sömnlöst samarbete på 
alla enheter. All data lagras i Azure SQL-databaser i ditt eget Microsoft 
365-moln, vilket ger full användning av GDPR och säkerhetsfunktioner.

Justi cation Ideation Delivery Strategy

Med edison365ideas kan du 
driva innovation uppifrån och 
ned och anpassa utmaningar 
till din strategi. Poängbedöm 

inlämnade idéer mot 
konfigurerbara KPI:er som 
definieras av dina strategiska 
mål. 

edison365ideas stöder 
”bottom-up innovation”, 
vilket ger dina anställda 

friheten att lämna idéer som 
kan ge oväntade fördelar för 
din organisation. 

Förstå ROI och realiserbart 
värde på föreslagna projekt. Se 
till att rätt idéer förverkligas 
och levereras efter motivering 
och godkännande i 
edison365businesscase 

Med edison365projects 
hanterar du alla projektresultat 
på ett ställe, inklusive budget, 
prognos och faktiska kostnader 
samt inkomster, effekter och 
ROI  

per annum through the collection
of ideas submitted through
edison365ideas.” 

Haley & Aldrich 

“With edison365 we can take an idea 
and turn it into a business case and 
subsequently a turnkey solution on the 
same collaboration platform.” 

Tomas Dahlberg, Innovation 
Manager, SWEP

“Because edison365projects guides
project managers through the main

enforces the process and takes
some of the burden away which

Stephen Williamson, Global Project 
Director, Essentra

“We had a pretty good foundation in place for project management 

love!"
Gail Strausser, Application Manager, The Guthrie Clinic

Vad kunderna säger

Ta idéer från ritbord till värdeleverans 




