Projektledning – Testledning – Förändringsledning
Få önskad effekt av investeringar i integrerade Telekom- och IT-lösningar

Teknikutvecklingen går allt snabbare, både i arbetslivet och i privatlivet. Digitaliseringen innebär att både
teknik och arbetssätt förnyas och förbättras. Uclarity har lång erfarenhet av att leda människor och
organisationer genom tekniska förändringar på ett positivt och strukturerad sätt. Med erfarenhet och
sakkunskap inom IT, Telekom och förändringsledning hjälper vi bolag att få önskad effekt.
Projektledning
•

När ny teknik ska etableras är det viktigt att det görs
på ett strukturerat sätt. Syftet med projektledning är
att säkerställa att leveranser av IT, telefoni och
kommunikationstjänster levereras i rätt tid och med
rätt kvalitet

•

Projektledarens roll är att vara ”spindeln i nätet” och
säkerställa att nödvändiga aktiviteter genomförs; Vad,
Hur, Vem och När

•

Uclarity hjälper bolag med sakkunniga projektledare
när nya Telekom- och IT-lösningar implementeras

Testledning
•

Tydliga testfall och väldefinierad testmetodik gör det
möjligt att kvalitetssäkra nya Telekom-och ITlösningar innan leverans till verksamheten

•

Testledarens ansvar är att ta fram testfall, genomföra
tester av funktionella och icke-funktionella krav samt
felrapportering

•

Uclarity hjälper bolag med sakkunniga testledare när
nya Telekom- och IT-lösningar ska implementeras

•

❑ Strukturerad implementation
❑ Säkerställt att tjänsten / lösningen fungerar enligt
angivna verksamhetskrav
❑ Säkerställt att leverantören uppfyllt angivna
villkor i avtalet (pris, kvalitet, servicenivå etc.)
❑ Undvikit fallgropar
❑ Påskyndad förändringstakt

Förändringsledning
•

Förväntat resultat

Digitalisering innebär att både teknik och arbetssätt
förnyas och förbättras. Syftet med förändringsledning
är att säkerställa att medarbetarna är ”med på resan”
och att förändringen är bestående

❑ Ökad effekt av investeringar i IT- och Telekom
❑ Ökad produktivitet hos medarbetarna

Uclarity är certifierade förändringskonsulter inom
Prosci / ADKAR och vi hjälper bolag att få önskad
effekt av investeringar i IT, Telekom och nya digitala
arbetssätt

Uclarity består av seniora konsulter med mångårig erfarenhet från IT, telekom och verksamhetsrådgivning. Våra
kompetenser sträcker sig från strategisk rådgivning, upphandling, teknisk arkitektur till lansering av moderna
kommunikations- och samarbetslösningar. Uclarity har genomfört +500 projekt med svenska och internationella bolag
vilket gett oss unik erfarenhet inom området. Behöver ni en guide på er resa? Kontakta oss!
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