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Före införandet
• Beskriva syfte och mål
• Beskriva ansvar och roller i styrgruppen
• Förbereda och involvera den mottagande 

 organisationen
• Ställa samma informationsplaner för berörda 

 medarbetare
• Ta fram utrullningsplan – vad sker för vem i  

vilken ordning
• Inventera tekniska förutsättningar
• Ställa samman utbildningsplaner
• Göra riskanalyser för projektet 
• Förankra på alla nivåer, inklusive ledningen
• (Om kunder berörs:) Ta fram en plan för  

extern information
• Ta fram en detaljerad projekt- och tidplan

Under införandet
• Ha kontakt med leverantörernas projektledare
• Samordna leverantörer
• Ta emot tekniska system
• Samordna acceptanstester
• Samordna utbildningsinsatser
• Genomföra informationsmöten
• Rapportera till beställare
• Upprätta förvaltningsrutiner

Efter införandet
• Utvärdera resultatet mot bakgrund av projektmålen
• Gör planer för eventuella korrigeringar och 

 kompletteringar
• Samordna eventuell kompletterande information 

och utbildning
• Ta fram underlag för leveransgodkännande
• Lämna över till förvaltningsorganisationen

När man inför nya lösningar och 
arbets sätt kommer organisationen 
och  medarbetarna att påverkas. Våra 
erfarna konsulter  hjälper dig att driva 
effektiva förändringsprojekt med 
systematiska insatser inom en rad 
olika  områden. Vi har gjort det många 
gånger förr och vet det mesta om både 
framgångsfaktorer och fallgropar.

När tiden inte räcker till
Har du och dina medarbetare fullt upp med den 
dagliga verksamheten? Då kan det vara svårt att 
hitta tillräcklig kapacitet för ett omfattande föränd-
ringsarbete.

Om införandet av ny teknik och nya arbetssätt ska 
bli en framgång måste det finnas utpekade  resurser 
med mandat att agera både som mottagare av 
system leveransen och som förändringsledare. 
Dessa personer måste också ha  tillräckligt med tid 
och erfarenhet.

Fyll på med kompetens och kapacitet från Telia. Vi 
kan ge dig exakt det slags stöd du behöver och i den 
omfattning som krävs. Allt från att leda projekt till att 
axla rollen som bollplank för dina egna projektledare 
och verksamhets ansvariga.

Tack vare breda erfarenheter från likartade projekt i 
olika miljöer och branscher kan vi hjälpa dig att hålla 
energin uppe i projektet och styra det mot målet.

Många uppgifter att hantera
Att införa ett nytt arbetssätt och tekniska lösningar 
för att stödja detta, kan ofta innebära stora extra-
insatser i form av projektarbete. Här följer en fas-
indelad förteckning över några typiska aktiviteter.

Produktblad

Professionell introduk-
tion av ny teknik och 
 effektivare arbetssätt

Införandestöd nya lösningar

Vill du veta mer om Införandestöd  eller göra en beställning?  
Lämna dina uppgifter på www.telia.se/foretagskontakt så hör en  
säljare av sig inom kort. Du kan också ringa oss på tel. 90 400.


