
Ökad effektivitet
genom digitalisering



Inspiration!



4 jättetrender1

Vilka är Euvic

3 områden för ökad effektivitet

Success stories
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Agenda



Sakernas internet exploderar!





Artificial Intelligence rullas ut på bred front

Ant IPO: China's might financial group 

heads for a mega market debut.

Alphabet starts insurance company.

Verily will start selling health insurance.



https://docs.google.com/file/d/1B1_L021ptRYPZ_en8hJxrY6gDfxVnwP-/preview


Alla manuella, repetitiva uppgifter
som kan automatiseras, kommer automatiseras



https://docs.google.com/file/d/1Q-Vza5kFRYYxjQN-iEPJGhWFSJ7NOryW/preview
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Framtidens kundresa är multikanal



Domino’s Pizza vs. Alphabet stock

Source: FactSet
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Framtidens kundresa är multikanal
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…men människan och 
företagen linjärt

Tekniken utvecklas 
exponentiellt

Gapet mellan potential och verklighet ökar...
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95 %



Vi bygger
kostnadseffektiva
digitala lösningar
som fungerar

Great ideas need
great execution



Applikationsdrift och förvaltning

Applikationsutveckling

AI, IoT och Big data

Moln och infrastruktur

Våra tjänster



Vår kultur - the good people

3000 duktiga konsulter
- allt du behöver under 
samma tak

Kostnadsbas i Polen i kombination
med svenska processer och kontakter

Bra processer och bra struktur

Utmärkelser från 
Gartner, Forbes, EY mfl

15 års erfarenhet av digitalisering

Varför Euvic



3 områden för ökad effektivitet



Effektiva drift- och utvecklingsprocesser

Automation av tex affärspocesser

Kultur och metoder

Tre nycklar för ökad effektivitet



Bygg organisationen för mikrotjänster

Devops! Det du bygger tar du hand om

Stärk samarbetet och dialog mellan IT och 
Affär

Gå från projekt till produkt

Kultur och metoder

Våga misslyckas! Ingen prestige!



Azure

AWS

Governance av digitalisering
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Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Team 5 Team 6 Team 7 Team 8 Team 9

System Team för CoP, continuous development och spridandet av best practices och utvecklingshandbok

Utvecklingsteam CI/CD-pipelines
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DevOps CoP

Built-In Quality

Metrics

Privat moln

Exempel på struktur för att möjliggöra digitalisering



Nyttja molnet där det passar

Bygg en DevOps pipeline

OBS: Använd inte molnet för allt

Bygg en modern användarplattform

Effektiva drift- och utvecklingsprocesser



Digitalisera - optimera med 
hjälp av IoT och big data

Automatisera - från
manuella arbetsuppgifter
till automatisk hantering

Innovera - möjliggör
smartare upphandling

genom ny teknik

Ex:
Arriva och 

Buss-portalen

Ex:
People

productions

Ex:
Tendium AI baserat 

upphandlingssystem

Exempel



Tendium

Hannes Dernehl

























Beskriv din digitala utmaning och vinn en MVP.

Namn

Berätta om ditt företags digitala utmaning och vinn utvecklingen av en MVP, upp till 200 timmar.
Beskriv utmaningen kort nedan eller boka ett möte för att diskutera. 

Telefon E-post

#win200h


