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En högklassig strategiprocess säkerställer kvaliteten på strategin
Det senaste tillskottet i VISTALIZER®-produktfamiljen är VISTALIZER® for Businesses som
erbjuder ett verifierat koncept och en verifierad process för att utvärdera kvaliteten av en
företagsstrategi, skapa och sprida en högklassig företagsstrategi, omsätta den i praktiken och
följa upp åtgärderna och utfallet.
Lösningen baserar sig på robusta teorier och en gedigen praktik och den säkerställer för sin
del att företagets tillväxt och lönsamhet är på en bättre nivå än vad som annars skulle vara
möjligt under rådande marknadsförutsättningar.
Lösningen innehåller behövlig expertis (människor, teknologi, information och material) för att
ta i bruk en effektiv och produktiv strategiprocess. Lösningen identifierar och definierar även de
relevanta processerna som behövs för att strategin ska kunna implementeras. Exempel på
sådana processer inkluderar olika utbildningsprocesser, processen för att hitta lämpliga
partners/kunder och produktinformationsprocessen.
Man kan tillämpa lösningen även i sådana fall där man inte har någon logik för att skapa en
framgångsrik strategi. Ifall en sådan logik finns kan man med hjälp av lösningen bedöma vilken
kvalitet strategiprocessen och dess utfall (den skriftliga strategin) har. På basen av
bedömningen kan man stärka såväl sättet att ta fram strategin som själva slutresultatet. I
bedömningen går man igenom kvaliteten på själva strategin samt dess spridning,
implementering och uppföljning. Målsättningen är att lösningen blir en vedertagen process i
företaget, vilket betyder att företaget kan efter detta självständigt utföra strategiprocessen.
Lösningen utnyttjar en smart logik för datauppsamling, analys och syntes. På detta sätt kan
man säkerställa att data förädlas till information och vidare till kunskap, vilket är en
grundförutsättning för att göra bra beslut och skapa en högklassig strategi. Sålunda kan man
t.ex. se vilka de bästa marknaderna är, sprida en optimal mix av distributionskanaler i olika
länder samt bedöma nuvarande och kommande produkters och tjänsters betydelse utifrån
visionen och förfogbara resurser (människor, pengar, tid).
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VISTALIZER® for Businesses –lösningen är 100% förenlig med övriga lösningar utvecklade av
Vistalize Oy (Networks, Consultants/Report, Enterprises). Tillsammans erbjuder de en
avancerad och konkret helhet för att göra rätt saker rätt, snabbt och kostnadseffektivt.

Fokusföretag
Företag med minst 50 medarbetare och en stark vilja för lönsam tillväxt.

Hur komma igång?
Det bästa sättet att komma igång är att först köra modulen för att bedöma kvaliteten på
strategiarbetet och dess utfall. Detta erbjuder en analys och syntes på den uppgjorda
strategin, kvaliteten på spridningen, implementeringen och uppföljningen. Ifall företaget inte
har någon egentlig strategi och logik för att befrämja strategiarbetet kan den inledande
modulen ändå till fördel användas eftersom den definierar utgångsläget samtidigt som den
stakar upp en stig för att få grepp på saken.
Tilläggsinfo: Markus Pastinen (tel. +358-50-555 55 67 eller markus.pastinen@vistalize.fi).
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