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Om denna guide
Varje företag är unikt och har sina alldeles egna utmaningar. Men ändå
finns det mönster som går att skönja, framför allt när man tar hänsyn
till vilken fas i livscykeln ett företag befinner sig i.
Nu är frågan hur man som VD ska bemöta dessa utmaningar, och om
möjligtvis IT- miljön kan hjälpa till att övervinna dessa. I denna guide
utmejslar vi, i samarbete med den erfarna VDar och
managementkonsulter, det expanderande företagets största
utmaningar och beskriver hur IT kan bli VDns stöd.

Utmaningar i expansionsfasen
Expansion kan bedrivas på olika sätt. Antingen genom att lägga till nya
produkter eller tjänster till befintliga marknader eller genom att
expandera befintlig verksamhet på nya marknader och kundtyper. Det
tredje sättet är förvärv av företag.

Detta krävs för att lyckas i expansionsfasen:
1.
2.
3.

Hitta nya marknader och kunder
Lansera nya tjänster och/eller produkter
Säkerställa analys och uppföljning

Att hitta nya marknader och kunder
Det gäller att säkerställa att verksamheten klarar av att växa. Ett sätt
att göra det på är att titta på scenarion, annars är det väldigt lätt att
enbart springa på - och hamna i ”dödens dal”.
Inför expansion måste det finnas ordning och reda.
Det blir mycket jobb med siffror, och det berömda Excel-arket hägrar.
Man kommer inte omkring siffernötandet (få entreprenörer gillar det
dock, så det är kanske dags för en ny slags VD).

Fördelen med Business Intelligence-lösningar
Vi har redan nämnt program för kalkyl och enklare
datahanteringsuppgifter som ger rätt underlag i expansionsfasen.
Underlagen behövs för att kunna ta rätt beslut.
Ett annat exempel är business intelligence-lösningar som är väldigt
prisvärda just nu, och vidgar analyserna på ett professionellt sätt.
Business intelligence ger VDn underlag och möjlighet att ta ännu
bättre affärsbeslut. Inga fler gissningslekar, utan full fokus på tillväxt
och utveckling av verksamheten.

Att lansera nya produkter och tjänster
”Behövs produkten/tjänsten, eller kan den skapas?” – de är den
viktigaste frågan som VDn bör ställa sig. En behovsanalys är a och o.
Som tur är så är det idag mycket lättare att testa idéer. Researchen
som behövs kan göras själv med hjälp av digitala verktyg.
Exempelvis går det mycket snabbare idag att få en kundrecension från
en marknad på andra sidan jorden än för ett par år sedan.

System som kan integreras frigör tid för
innovation
Integration är ett ledord när det kommer till IT-sammanhang. Det
beskriver möjligheten att fristående system kopplas ihop för att
fungera tillsammans.
Fördelen för företaget blir att systemen skickar information till
varandra automatiskt. Inslag av manuellt arbete minimeras, och
vinster kan räknas hem både i tid och pengar.

Att säkerställa analys och uppföljning
Att jobba med siffror är oundvikligt. Vill VDn inte det, bör han/hon ta
hjälp av någon som kan.
Men även då kommer VDn inte undan. Han måste jobba med
scenarioplanering - en metod för att förutse och hantera framtida
förändringar.
Den tredje utvägen är att VDn lämnar företaget, något som för övrigt
är väldigt vanligt inför expansionsfasen.

Redovisning av siffror med hjälp av IT
Rätt program/applikation för rätt arbetsuppgift. Här måste VDn i
samarbete med ekonomiansvarig se till att alltid ha tillgång till en
översikt över företagets intäkter och utgifter.
Information som sparas i lättillgängliga format med möjlighet till
visualisering ger mer eller mindre automatiskt ett försprång i
konkurrensen om den nya marknaden och/ eller de nya kunderna.

Övrigt om IT i expansionsfasen
Företaget bör satsa på system som passar i just expansionsfasen.
När verksamheten växer, växer också informationsbehovet bland
externa intressenter i företaget.
Till exempel måste styrelsearbetet samordnas med hjälp av underlag
och dokument. Det är inget som småföretag i uppstartsfasen behöver
bry sig om,
men i expansionsfasen är det faktiskt ett krav.

Om Koneo
Vår vision är att alla ska ha ett flexibelt arbetsliv. Koneo är ett
personligt och professionellt företag. Vi är familjära i vårt tilltal, samt
öppna och prestigelösa i dialog och i hur vi agerar. Vi ser mänskliga
behov och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också
utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de
anställda få hitta sin egen balans däremellan. För att kunna göra detta
vill vi alltid vara nära våra kunder, i både ord och handling. Vi tar
ansvar för att våra lösningar fungerar och gör de inte det så finns vi
alltid nära till hands. Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för
våra kunder.

Vill du veta mer?
Kontakta oss!
info@koneo.se
www.koneo.se

