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Tips nr 1: Ett mervärde vid en
företagsvärdering.
Ett certifieringsbart verksamhetssystem ger ett mervärde på
många plan för den nye ägaren/köparen och underlättar starten
efter ägarskiftet. Det skapas bättre förutsättningar för att ta
hand om stafettpinnen!
Den nye köparen får ett styrsystem och framför allt är
företagets arbetssätt, kunnande hos nyckelpersoner,
företagsledning, arbetsledare, informella ledare inom företagets
nyckelområden beskrivet på ett enkelt, levande, mätbart och
tillgängligt.
Vi erbjuder hjälp med att leda projekt för att konstruera ett
certifieringsbart verksamhetssystem.
Vi gör det svåra enkelt! Är verksamhetssystemet konstruerat att
driva förbättring och öka lönsamhet så höjer det värdet på
företaget vid en företagsvärdering. Lönsamhet är en avgörande
faktor för att väcka köparens intresse.
Vi vägleder till ett certifieringsbart verksamhetssystem och
samarbetar med Länia Företagsförmedling vid värdering, köpa
och sälja företag.
Läs mer Ledningssystem och Företagsvärdering

Tips nr 2: Ett system med excellent
struktur?
Det lönar sig att ha jobba integrerat i stället för ett kvalitetssystem,
ett miljöledningssystem eller ett arbetsmiljösystem. Det spar tid,
kostnader och skapar ett bättre styrsystem. Fråga våra kunder!
Men det gäller att skapa en struktur som speglar branschen och
företaget som inbjuder till jobba med förbättringsarbetet. Ett
system som skapas unikt för varje kund/företag men i grunden
bygger på kända PDCA-modellen. Våra system har projektnamn
som är kopplade till företaget ex KIS (Keep It Simple) eller EDISON.
Systemet skall vara LEMT dvs Levande, Enkelt, Mätbart och
framför allt Tillgängligt.
Vi vägleder till system som ledningen brinner för att använda.
Gör en intresseanmälan för att få en säregen struktur för ditt
företag

Tips nr 3: Bra tillgänglighet skapar resultat!
Dokument, rutiner, instruktioner, funktionsbeskrivningar,
arbetsinstruktioner eller andra styrande instruktioner som berör alla
i företaget skall vara tillgängliga för alla i företaget.
Ingen expert eller specialist inom skall hålla på instruktionerna och
vid behov översätta eller förklara för anställd.
Lättillgängliga och ifyllningsbara pdf-filer är ett bra verktyg för att
skapa en förenklad och datoriserad värld. Ex fyll i och felanmäl och
sänd till bestämd person.
Vd och ledningsgruppen äger ett ledningssystem och skall
säkerställa att instruktionerna når användaren.
Då blir det mer verkstad än snack!

Tips nr 4: Ett excellent dokumentsystem
Det enkla lösningen är oftast den bästa!
Men det är oftast det svåra att skapa pga att man blir hemmablind.
Företaget behöver inte bygga ihop det certifierade
ledningssystemet med ekonomi eller affärssystemet i företaget. Då
blir det tungarbetat, trög uppdatering och inte tillräckligt
tillgängligt. Då blir det ofta administratörer som styr systemet.
Ledningssystemet kan skapas genom omvandla/skapa pdf-filer och
varje instruktion. Därefter skapas EN SÖKBAR och KLICKBAR
pdf-fil av hela systemet. Vi samarbetar med datautbildningsföretag
som ger utbildning i Adobe Acrobat.
Företaget har på detta sätt fått ett tillgångligt system som styr
verksamheten och man säljer, tillverkar, utbildare, monterar,
installerar, kalkylerar eller är vd i företaget.
En ikon skapas på dataskrivbordet och ALLA har sitt eget system.
Ett system som utvecklas av företagets kunder och som skapar mer
affärer!
Ring eller maila så visar exempel på slutresultat.
Aktuellt citat: "En drake stiger i motvind inte i medvind." Under
lågkonjunktur är det rätt tid för att göra kostnadseffektiva
investeringar. Investera i ett certifieringsbart ledningssystem och
var rustad när konjunkturen vänder uppåt igen.
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