Management Models as a Service
Tosiasioiden tunnistamiseen pohjautuvat liikkeenjohdon verkkotyökalut ja konsultointi

Nykyisessä jatkuvassa muutoksessa kaikkien yritysten, myös pienten ja keskisuurten yritysten
sekä julkisyhteisöiden yksiköiden tulee säännöllisesti arvioida ja uudelleen suunnata
toiminta-ajatustaan ja liikeideaansa sekä jatkuvasti kehittää toimintaansa. Kehittämisessä
huomioidaan muutokset ulkoisessa ja sisäisessä kilpailuympäristössä. Tähän liittyen olemme
kehittäneet uudenlaisen toimintamallin liikkeenjohdon konsultointiin tuomalla käytännön tasolle
helppokäyttöiset ja ymmärrettävät strategisen ja operatiivisen liiketoiminnan kehittämisen
työkalut. Ne on edullisesti saatavilla kaikille yrityksille verkkopohjaisena sovelluksena.
Yleiskäyttöiset ja helposti muokattavat työkalut soveltuvat niin PK-yritysten johdon työkaluksi
kuin suurten yritysten linja- ja keskijohdon käyttöön.
Työkalut on kehitetty vuosikymmenten käytännön johtamiskokemukseen pohjautuen ja ne
perustuvat kansainvälisesti arvostettuihin liiketoiminnan johtamisen oppeihin unohtamatta
kuitenkaan nykyajan digitaalisen maailman vaatimuksia. Työkalujen avulla teet oikeita
tilannearvioita ja analyysejä kilpailutilanteista ja markkinoista sekä niihin pohjautuen oikeita
strategisen tason kehittämispäätöksiä. Tehtyjen päätösten toteuttamisen ja päivittäisen
johtamisen tueksi on tarjolla useita operatiivisen tason välineitä.
Työkalujen lisäksi asiakkaan toimintaa tuetaan ammattitaitoisella liikkeenjohdon konsultoinnilla
tarvittaessa. Järjestelmän ansiosta konsultoinnissa päästään keskittymään olennaiseen, jolloin
asiakkaan
on
mahdollista
hankkia
tukea
täsmätarpeisiin
maksamatta
turhasta.
Yksinkertaistamme strategisen ja operatiivisen johtamisen välisen yhteyden helposti
ymmärrettävillä verkkopohjaisilla työkaluilla ja huomioimme toimialan ja asiakkaan oman
osaamisen
mukaan
ottamisen.
Kattava
työkaluvalikoima
mahdollistaa
yrityksen
kokonaisvaltaisen ja jatkuvan kehittämisen johdon tukena tarjoamalla kysymyspatteriston,
johtamisvälineet ja itsearvioinnin välineet keskeisimmille kehitysalueille.
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Johtamisen työkalut
Yrityksen strategisen ja operatiivisen toiminnan kehittäminen pohjautuu yrityksen
avainhenkilöiden tekemiin yrityksen toiminnan itsearviointeihin hyödyntäen laadukkaita
EXEPLA-liikkeenjohdon työkaluja. Itsearviointien pohjalta tehdään yhdessä hyväksyttyjä
johtopäätöksiä, toimenpidesuosituksia, päätöksiä ja pystytään toteuttamaan muutoksia
tehokkaasti käytännössä.
Verkkopohjainen EXEPLA-ohjelmisto on helppokäyttöinen ja sisältää yli 30 laadukasta työkalua
käytettäväksi yrityksessä sisäisesti tai sidosryhmien kanssa. Työkalut ovat kokeneiden
ammattilaisten käytännön kokemuksen perusteella laatimia kattavia kyselyitä ja analyysejä, joita
on helppo yrityksessä käyttää sellaisenaan tai räätälöidä omaan toimintaan liittyvillä
täsmennyksillä. Työkalut antavat tutkimusten tulokset selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa
heti yrityksen käyttöön. Asiakkaan aiemmat tutkimukset varastoidaan ja ne ovat
hyödynnettävissä uusien tutkimusten vertailumateriaalina. Analyysityökaluja kehitetään
jatkuvasti.
Vuosisopimuksen internetpohjaisen EXEPLA-ohjelmiston käyttöön saat hintaan 1000€/vuosi (alv
0%). Ohjelmiston käytön tueksi saat kattavat käyttöohjeet analyysien ja kyselyiden käyttämiseen
ja räätälöintiin. UUSILLE ASIAKKAILLE ENSIMMÄINEN KUUKAUSI ILMAISEKSI ILMAN
OSTOPAKKOA. OTA YHTEYTTÄ JA TILAA!

EXEPLA-ohjelmiston tukipalvelut
●
●

Puolen päivän käyttökoulutus pääkäyttäjälle 400€ (alv 0%)
Muu asiakkaan tarvitsema tuki konsultoinnin hinnaston mukaisesti

EXEPLA • MANAGEMENT MODELS AS A SERVICE • WWW.EXEPLA.COM

2

Konsultointia toiminnan tueksi
Te tunnette toimialanne ja olette sen osaaja. Me tunnemme liikkeenjohdon neuvonnan ja
työkalujen käytön sekä soveltamisen käytäntöön. Tarjoamme tarpeiden mukaisesti räätälöityä
liikkeenjohdon konsultointia sekä projektien johtamista sovituille muutos- ja kehitysasioille
osaavien ammattilaisten toimesta.

Liikkeenjohdon konsultointia ja projektien toteutus- ja johtamistyötä tarjotaan kaikille analyysien ja
työkalujen osoittamille alueille. Tarvittaessa etsimme laajasta yhteistyöverkostostamme
yksittäisten kehityskohteiden huippuosaajia ja toteuttajia asiakkaidemme täsmätarpeiden
mukaisesti.
Tyypillisiä tarpeita, joissa asiakkaamme tarvitsevat tukea ovat:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Toiminnan tason kartoittaminen ja kehityskohteiden tunnistaminen
Toiminnan tehostaminen ja operatiivisen toiminnan kehittäminen
Johtamisen käytäntöjen kehittäminen
Riskien kartoitus (esim. tietoturva, jatkuvuus)
Projektien johtaminen
Taloustilanteen kartoittaminen ja parantaminen
Digitaalisten mahdollisuuksien kartoittaminen
IT-järjestelmän tai palvelun valinta ja kilpailutus
Kilpailutukset ja sopimusten IT-riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen
ICT-toimintojen konsultointi ja kehitys
Aloituspalaveri:
(2-4h)
Yrityksen tilanne.
Tavoite: Mitä alueita kehitetään ja missä laajuudessa?
Minkälaiset aikataulu ja resurssit ovat käytettävissä?
Sovitaan kartoitustyön laajuus, sisältö ja kesto
Tiedonkeruu ja analysointi:
(2-4vko)
Luodaan yrityksen tilannekatsaus hyödyntäen valittuja
analyyseja ja työkaluja.
Raportti ja kehitysehdotukset:
(n. 4h)
Asiantuntijan analyysi ja ehdotus pohjautuen keskusteluihin,
tavoitteisiin ja raportteihin.
Kehitysehdotukset ja toimintasuositus jatkon kehitystyöstä ja
työkaluista aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen.

Hinnoittelu
●
●
●

Liikkeenjohdon konsultointityö: 120€/tunti tai 800€/päivä (alv 0 %).
Kartoitusprojekti 5000 € (sisältää vuoden EXEPLA-järjestelmän käyttöoikeuden)
Pidemmät projektit ja koulutukset sovitaan tapauskohtaisesti.
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Ota yhteyttä
Jesse Kivialho
Yli kymmenen vuoden laaja kokemus johtamisen kehittämisestä,
projektien johtamisesta ja IT-alalta:
● Tilanneanalyysit ja kehityssuunnitelmat
● Projektipäällikkö
● Organisaation kehittäminen
● Tietohallintopäällikkö
● IT-toimittajien kilpailutukset
● Taloustilanteen analysointi
Kokemusta mm. Ramirent, Technopolis, Eltel Networks, Atea, VR, Orion,
Consolis, Terveystalo
Diplomi-insinööri, TKK
PRINCE2, ITILv3 ja Tietohallintomalli -sertifikaatit
050 46 123 46
jesse.kivialho@exepla.com

EXEPLA KONSEPTIA MYY JA MARKKINOI JOUSOFT OY !
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