Tehoa johdon raportointiin
– tiedon keräämisestä tiedolla johtamiseen
Kuntien johdon tueksi on paljon tietoa, mutta olennaisen tiedon kokoaminen eri lähteistä on usein työlästä, hidasta ja kallista. FCG tarjoaa näiden tilalle joustavan, nopean, kustannustehokkaan ja helppokäyttöisen
johdon raportointiratkaisun.
QlikView- ja Qlik Sense -raportointi- ja analysointiohjelmistot (Qlik) soveltuvat esimerkiksi seuraavien käyttäjien raportointitarpeisiin johtamisen, toiminnanohjauksen ja päätöksenteon tueksi
• kunnan, kuntayhtymän tai yhtiön ylin johto
• toimialajohto
• yksikkötason johtaja
• projekti- ja kiinteistösalkun kokonaishallinta
• toisen asteen koulutusorganisaation johto
• terveydenhuollon luokitustiedon hyödyntäminen johtamisessa
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Sosiaali- ja terveystoimi

• Asiakkaiden palveluketjujen analysointi ja
hyötyjen mittaaminen
• Toiminnan, prosessien ja kustannusten
läpinäkyvyys
• Päivähoito
• Kotihoito – ja kotisairaanhoito
• Alueellisten erojen vertailu

Kunnan johto

• Tuloskortti (BSC)
• Väestöennusteet
• Verotulojen muutokset
• Toimintapohjainen johtajuus

Opetustoimi

Talous- ja henkilöstöhallinto

• Oppilastiedot eri oppilaitoksissa
• Eri toimintojen vertailu
• Tuottojen ja kustannusten simulointi

• Tuloslaskelma-analyysit valittujen
näkökulmien mukaan: Organisaatio,
Tili, Hanke, Alue, Toiminto jne...
• Porautuminen tositetason tietoon

Tekninen toimi

• Kunnan infrastruktuurin rakentamiseen
liittyvien hankkeiden seuranta ja raportointi
• Käyttötalous- ja investointiprojektien
seuranta
• Kiinteistöjen salkutus

Toimitusketju

Työpöytä
Analyysi
Raportointi

• Kysynnän suunnittelu
• Hankinta-analyysit
• Toimittajien suorituskyky
• Varasto- ja varastoinninhallinta
• Logistiikka ja toimitusanalyysi

Esimerkkejä Qlik–ratkaisujen hyödyntämisestä kuntasektorilla

Qlik yhdistää sekä sisäistä että ulkoista dataa eri tietolähteistä ja mm.
• tietojen yhdistämisen ja visualisoinnin (esim. talous ja HR-työpöytänäkymä)
• toimintojen läpinäkyvyyden eri tasoilla (mm. toimiala, tulosalue, yksikkö, asiakas, henkilö,
kustannuspaikka, tili)
• tiedon laadun arvioinnin (kirjaamisprosessien virhekirjaukset/kirjaamattomat tiedot)
• skenaarioanalyysit ja ennustemallit (esim. asiakas/oppilas/potilasmäärien kehitys)
• syy-seuraussuhteiden arvioinnin ja seurannan (esim. työtyytyväisyys ja sairauspoissaolot)
• tiedon tuotannon automatisoinnin tehostamisen
Ratkaisu on yksilöllinen ja helppo ylläpidettävä
Qlik ei tarjoa valmiita ylhäältä alaspäin saneltuja ja staattisia raportointiratkaisuja vaan antaa
käyttäjille mahdollisuuden oivalluksiin ja uusiin ideoihin. Kaikki määritelty tieto on aina nähtävillä ja käyttäjän tekemät muutokset tapahtuvat välittömästi. Käyttäjä voi tehdä valintoja,
yhdistellä ja jakaa tietoa sekä hakea tietoa älykkäästi siten, että asioiden ja tietoyksiköiden
väliset suhteet ja vaikutukset toisiinsa tulevat esiin.
Nopea käyttöönotto, välitöntä hyötyä
Käyttöönottoprojektin lyhyen määrittelyvaiheen jälkeen asiantuntijamme auttavat kuntia
keräämään tarvittavat tiedot eri lähdejärjestelmistä sekä rakentamaan toiminnallisen sovelluksen sovitulla datalla. Projektin aikana asiakas pääsee vaikuttamaan raportointiratkaisuun
ja oppii käyttämään raportointivälinettä, mikä mahdollistaa jatkossa itsenäisen raportoinnin
kehittämisen.
FCG tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisen palvelun Qlik-ohjelmistolisensseistä tuki-, asiantuntija- ja käyttöönottopalveluihin. FCG:n asiantuntijoilla on mittava kokemus ja sisältöosaaminen kunnan eri toiminnoista ja mittareiden laadinnasta, ota yhteyttä niin luodaan sinulle
sopiva ratkaisu!
Lisätietoja
Projektijohtaja Kimmo Haapasalo, puh. 040 520 3020
Asiantuntijapalveluiden johtaja Markku Köykkä, puh. 040 503 9208
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@fcg.fi
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