
Fatta rätt beslut med edison365businesscase 
Optimera dina interna processer, visualisera data och förenkla en 
verksamhets- eller organisationsförändring 

Dokument för business case tenderar ofta att vara otillgängliga, oreglererade, 
svåra att få ett helhetsgrepp om. Det skapar en tröghet och flaskhalsar uppstår. 
Denna brist på överblick gör det svårt att bedöma sannolikhet för om ett projekt 
är genomförbart eller ej. Det blir också svårt att spåra och göra riskbedömningar. 

edison365businesscase ger en transparent och repeterbar metod för att samla 
in affärsdata. Du kan sätta en standard och konfigurera affärsmallar, följa 
existerande processer. Det blir tydligt vem och vilka som äger och ansvarar. 

Byggd på Office 365 med ett intuitivt gränssnitt. Med edison365businesscase 
blir budget och resurskrav visibla och överblickbara.

Snabba upp godkännande
Förutse trender, identifiera flaskhalsar 
och lös problem enkelt för att undvika 
kostsamma incidenter och 
förseningar. 

Transparens
Kostnadsmedvetenhet, vinster, 
resurskrav, ROI tvärs över hela 
portföljen för business case.

Helt konfigurerbart
Bygg och anpassa mallar för att följa 
befintliga besluts- och 
budgetprocesser 

Bygger på Office 365
Byggt på Office 365 med ett 
engagerande gränssnitt. 
Kombinationen av den dagliga 
arbetsplattformen med det intuitiva 
gränssnittet i edison365 gör att 
användarna kommer igång direkt.  









Factsheet
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Standardiserar och skapar förståelse, snabbar upp processen för 

godkännande av business case 

edison365businesscase förenklar beslutsprocesser i ett förändringsarbete 

Portföljrapportering
Rapportera kostnader, nytta och resurskrav tvärs över en eller flera 
business case för att förstå potentialen av nuvarande och framtida 
arbete.

Optimera sättet för att godkänna business case 
Gör tidsestimat för varje godkännande steg. Tillsätt granskare och 
upptäck var och hos vem ett business case har fastnat. 

Drag-and-drop olika mallar för business case 
Bygg den optimala mallen anpassad efter omfattning eller typ av 
case. Konfigurera beslutssteg efter existerande inter process. Dra 
och släpp olika business case mallar.   

Transparent datavisualisering
Konfigurera standardtabeller för att kunna presentera stora 
datamängder effektivt. Användare kan växla mellan multipla 
visualiseringar för att enklare analysera och bedöma.  

Personaliserad access
Olika vyer beroende på användarprofil, behörighet och rättigheter 
för godkännande. Personliga sidor med uppdateringar om vad som 
behöver godkännas, när och var eventuella problem finns.  

Versionshantering
Hela beslutsprocessen transparent med dokumenthistorik, 
stödjer interna krav på efterlevnad och uppfyllelse. 
Versionskontroll. 

Valfria digitala enheter och slutanvändaraccess
Använd valfria digitala enheter för att få tillgång till information; 
Windows, iOS®, och Android™. Olika användare kan använda 
de enheter och de webbläsare de föredrar och är bekväma med.  

Utbildning behövs ej
Ett intuitivt användargränssnitt gör att man kommer igång direkt.

Bygger på Office 365
Dra nytta av den redan gjorda investeringen i Office 365 med en 
rad effektiva lösningar för daglig styrning och samarbete.

En heltäckande plattform för affärstransformation byggt på Office 365

edison365 är en prisbelönt plattform och produktsvit som hjälper till med daglig styrning och förändringsarbete.
Modulerna kan användas var och en för sig eller tillsammans för att få en helhetslösning.

Skapa en kultur av innovation 
och initiera förändringsarbete

Förklara och rättfärdiga 
effekten av en förändring 

Genomför projekt snabbt och 
effektivt förankrat i ett 

förändringsarbete

www.visuellplanering.se




