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Ditt val
Utveckla den digitala miljön
Attrahera nya talanger med digitala verktyg som
de känner sig både tryggare och säkrare på,
samtidigt som ni gynnar ekonomin för
organisationen.
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Ditt val

Vår unga generation är uppväxta med ett stort urval av verktyg, de har ofta arbetat
på både Apples, Googles och Microsofts verktyg och digitala ekosystem. För den
generationen är det mer centralt än för någon annan generation tidigare att de möter
en arbetsgivare som är flexibel i val av verktyg liksom tid och plats för arbete.
Ett mobilt verktyg för alla
Vi erbjuder Ditt Val. Det är ett sätt för anställda att välja det digitala
verktyg som gör att man arbetar mest effektivt. Med hjälp av våra
inköpskanaler kan vi se till verktygen levereras direkt till slutanvändarna och är direkt färdiga för användning. Medarbetaren får sitt
föredragna verktyg och den digitala onboardingen blir extremt
mycket smidigare då arbetsflödet blir effektivt och tidsbesparande.

Västra Götalandsregionen minskade sina feldo-

75%

arbetssätt. Och sparade dessutom 70 timmars
arbete per avdelning.

IBM låter sina anställda välja verktyg, då de upp-

Med nya finansieringsmodeller kan organisationen upprätthålla
önskat kostnadsläge och ändå skapa den önskvärda flexibiliteten.
Möjligheten att välja ett bättre verktyg som man också använder
privat mot löneavdrag gör att det gynnar både miljön, ekonomin
samt attraktiviteten för organisationen.

En bättre lösning

kumentationer med 75% när de införde mobilt

täckte att det var en viktig fråga för att attrahera
nya talanger. En undersökning visade att för 74%
av alla anställda, är valet av verktyg och applikationer mycket viktigt i valet av arbetsgivare. Det
fick IBM att ändra sin strategi för att attrahera
nya medarbetare, med mycket gott resultat.

Vill du veta mer? Vi hjälper dig gärna

Traditionellt ligger inköpsbeslutet och valet av digitalt arbetsverktyg
hos IT-avdelningen. Valet är ofta förutbestämt, beställs centralt och
distribueras samtidigt till användarna. En bättre lösning är att företaget själva erbjuder ett urval av digitala verktyg att arbeta på, som
möjliggör för anställda att välja teknik, verktyg, uppgraderingscykel,
storlek eller till och med färg. Oavsett verktyg registrerar vi dem vid
leverans, detta gör att ingen annan kan ta över enheten utan att
central upplåsning sker. Väl levererad så fungerar både appmanagering, säkerhetslager, identitetshantering bekymmersfritt i
våra manageringsverktyg. Och då dessutom på verktyg som man
känner sig både tryggare och säkrare på.
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