Bridge
Bindeleddet mellom planlegging og ferdigstilling.

Bridge by

Glemte oppgaver kan drepe dine prosjekter
I bedrifter og organisasjoner går det mye tid og krefter på å
holde rede på oppgaver og avtaler. Oppgaver blir opprettet
og fordelt, men hvem har kontroll på utførelse og fremdrift?
Ofte har man et system som fungerer greit, men når både
oppgavene og tallet på de involverte blir mangedoblet,
trenger man noe mer sofistikert enn et excel-ark.
Det er her Bridge kan hjelpe til.
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Bridge holder prosjektene dine i live
Bridge gir deg en visuell oversikt og enkel oppfølging av
planlagte aktiviteter. Du får rask tilgang til status på
gjennomføring av aktiviteter i eksempelvis tildelingsbrev,
virksomhetsplaner, budsjettprosesser, strategidokumenter,
og politiske vedtak.
Med Bridge får du full oversikt over pågående prosjekter og
oppgaver og kan gjøre nødvendige grep underveis slik at
prosjektene dine ikke stopper opp eller forsinkes.
Slik hjelper Bridge deg med å holde prosjektene dine i live.
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Bridge prosessen. Enkelt forklart.
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Ledere
oppretter
prosesser.

Prosessene
kan ha flere
oppgaver.

Oppgaver
delegeres til
ansvarlige.

Statusrapport.
Hva er gjort og
hva gjenstår?

Ikke utførte
oppgaver kan
purres på.

Ferdigstilt
prosess med
rapport.

?
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Bridge screenshots.
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Ledere oppretter prosesser.

Oppgave delegeres til ansvarlige.
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Prosesser kan ha flere oppgaver.

Oversikt og status på pågående prosesser.
Leder kan se detaljer på hver prosess.
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Ledere purrer på/følger opp oppgaver
som er delegert. Ansvarlige blir varslet.
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Ansvarlige får utfyllende informasjon
om oppgavene som er delegert
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Oversikt over delegerte oppgaver.
Legges kronologisk etter datofrist.

8 Ved ferdigstillt prosess genereres rapport.

Bridge by Compilo

Bridge er et ledelsesstøttesystem levert av Compilo.
Systemet gir deg styring og kontroll på oppfølging av
vedtak, planer, prosesser og aktiviteter.
God ledelse vil si å sikre gjennomføring av aktiviteter
og prosesser innenfor en tids- og kostnadsramme.
Da er det viktig å vite hvor du er i prosessen og når
den forventes å være ferdig.
Med Bridge får du et moderne grensesnitt som gir
deg visuell oversikt over igangsatte prosjekter og
oppgaver, samt hvem som har ansvar for
gjennomføring.
Du får dermed en enkel jobb med oppfølging samt
rask tilgang til status på gjennomføringen av aktiviteter
i eksempelvis tildelingsbrev, virksomhetsplaner,
budsjettprosesser, strategidokumenter, interne
oppgaver, politiske vedtak med mer.
Med Bridge er du sikret kontroll.
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Full oversikt
Når en prosess er opprettet og oppgaver delegert har
du full kontroll på fremdriften. Du vet hvem som er
ansvarlig for de ulike oppgavene, frist for gjennomføring,
hvilke oppgaver som er påbegynt og hvilke som er
gjennomført.
Kontroll på alle nivåer
Når en oppgave er delegert kan den enkelt delegeres
videre. Den som først delegerte kan følge med på hvem
som får ansvaret for gjennomføring videre nedover i
systemet.
For eksempel: En rådmann starter en prosess og delegerer en oppgave i prosessen til oppvekstansvarlig.
Oppvekstansvarlig delegerer videre til virksomhetsleder,
som igjen delegerer til sine ansatte. I dette eksempelet

Her er noen
av Bridges
fordeler.
har nå oppvekstansvarlig kontroll på hvem virksomhetsleder har
delegert oppgaver til, og rådmannen øverst i prosessen har oversikt
over alle oppgaver, hvem som er ansvarlige, når oppgavene er
påbegynt og når de er gjort. De enkelte involverte vil se sine egne
oppgaver med frister og får påminnelser underveis.
Kommunikasjon underveis
I systemet kan alle som får tildelt oppgaver kommunisere direkte
med dem som har tildelt oppgaven. Er det usikkerhet rundt hva
som skal gjøres, tidsfrist eller annet, kan man enkelt og raskt
kommunisere dette.

Enkel delegering av prosesser
og oppgaver
Visuell oversikt og status på
pågående oppgaver og
prosesser i hele organisasjonen
Mulighet for ressursplanlegging
Enkel rapportering med ferdigdefinerte rapporter

Raskt overblikk
Ulike avdelinger og virksomheter kan merkes med egen farge.
Når en prosess eller oppgave opprettes, merkes den med fargen til
avdelingen den tilhører. Slik får alle et raskt overblikk over hvor det
er mest å gjøre, og det er enkelt å holde oversikt.

Tilgjengelig på PC og Mac,
nettbrett og mobil
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Kontakt oss om Bridge.
John Tonheim I 928 00 060 I john@compilo.no I compilo.no
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