Effektiv
integration

PdbConnect™
Effektiv integration

Är ni redo att digitalisera?

Ett integrationsprojekt skall snabbt ge effekt i verksamheten
men det ställer också krav på organisationen.

Vår metod har växt fram under flera år och är baserad på
egen erfarenhet och best practice från ledande analysföretag.

Mognad

Tillgänglighet

Ekonomi

Leverans

Metoden är indelad i tre faser för att möta ditt behov på rätt
nivå.

PdbConnect™ använder vi för att leverera integration till dig
oavsett om det handlar om att ta fram en integrationsstrategi
eller genomföra ett integrationsprojekt.
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De tre faserna i PdbConnect™
Strategy
Strategy-fasen tar fram nuläge och önskat läge utifrån
dina behov. Smärtor och hinder av olika slag identifieras
och adresseras. Det ger en målmodell med tillhörande
handlingsplan oavsett om det handlar om ett avgränsat
projekt eller en komplett integrationsstrategi.

Establish

Run

Establish är fasen där vi bygger fundamentet till det vi

Run är den fas som är ständigt pågående och levererar direkt

formulerat i Strategy-fasen. Här ingår aktiviteter som

värde till er verksamhet. PdbConnect erbjuder en komplett

framtagande av arkitektur, lösningsmönster, infrastruktur

palett av samtliga kompetenser och tjänster som förväntas av

och organisatoriska förmågor.

ett fungerande förvaltningsteam för integrationer. Vi kallar
det Integration Center (IC). Oavsett om ni behöver några eller
alla av de centrala funktionerna i ett IC kan vi hjälpa er.

Integration Center
Ett Integration Center ansvarar för integrationer i er organisation och skall vara en möjliggörare för er digitala verksamhet
oavsett om det gäller förvaltning eller nya affärsmöjligheter och projekt. Det är således viktigt med en mix av olika kompetenser,
roller och tjänster vilka alla kan bemannas från oss.

Integration
Center

Kompetenser
IC-ledare
Plattformsexpert
Analytiker
Arkitekt
Projektledare
Utvecklare

Tjänster

Incidenthantering
Förändringshantering
Plattform
Mentorering
Dokumentation

Utveckling
Övervakning
Verksamhetsstöd
Riskhantering
Styrning & ledning
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