
Analyytikkopalvelu
Varmista tiedolla johtamisen jatkuva kehittäminen

Mietitkö, miten kehittää tiedolla johtamista suunnitelmallisesti?
Haluatko varmistaa analytiikkatyökalujen jatkuvan, asiantuntevan
ylläpidon ja parantamisen – tehokkaasti ja ennakoitavasti?

Pengonin analyytikkopalvelu on ratkaisu sinulle, joka haluat taata tarvittavan
osaamisen ja kapasiteetin tiedolla johtamiseen organisaatiossasi. Sen avulla
varmistat, että hyödynnätte analytiikan mahdollisuudet ja työkalujen
ominaisuudet kattavasti ja tehokkaasti. Saat käyttöösi tietojohtamisen
ydinosaamisen ja parhaat käytännöt riskittömästi ja ennakoitavasti – sujuvalla,
joustavalla yhteistyöllä.

Asiantuntijan osaaminen
käyttöösi

Pengonin analyytikkopalvelu sisältää
sovitun määrän kuukausittaista
asiantuntijatyötä analytiikan
kehittämiseen, toteuttamiseen ja
ylläpitoon. Palvelutarve ja työmäärä
arvioidaan yhdessä tarpeidesi ja
tavoitteidesi mukaisesti, minkä jälkeen
saat käyttöösi vastuukonsulttimme
osaamisen. Ennalta varatun ajan
puitteissa hän tekee suunnitelmallista
työtä tiedolla johtamisen tarpeiden
määrittelemiseksi, toteuttamiseksi ja
dokumentoimiseksi.

Jatkuva kehittäminen
keskiössä

Palvelun tavoitteena on varmistaa, että
analytiikka ja tiedolla johtamisen
työkalut palvelevat muuttuvia
tarpeitasi. Asiantuntijamme tekevät
kehitys- ja muutosehdotuksia,
hallinnoivat organisaatiostasi tulevia
pyyntöjä ja laativat tiekartat
kehittämisen pohjaksi. Prosessimme
varmistavat, että muutosten
hallinta ja työkalujen kehitys on
läpinäkyvää ja joustavaa.



Kustannustehokkuutta ja
ennakoitavuutta

Analyytikkopalvelu on
kustannustehokas, riskitön vaihtoehto
tiedolla johtamiseen. Tarvittava
kapasiteetti ja hinta sovitaan
ennakkoon, ja työn hinta on sama
riippumatta Pengonin nimeämän
konsultin senioriteetista. Saat käyttöösi
osaavan asiantuntijaresurssin ilman,
että sinun tarvitsee huolehtia
koulutuksesta, sairaspoissaoloista tai
loma-aikojen varallaolosta.

Tiedolla johtaminen on Pengonin
ydinosaamista, joten pääset
hyödyntämään tehokkaita
toimintamalleja ja toimialan parhaita
käytäntöjä.

Joustava yhteistyö

Palvelun toteutumista seuraa ja
suunnittelua ohjaa säännöllisesti
kokoontuva ohjausryhmä, johon kuuluu
Pengonin palvelupäällikkö ja
asiakasvastaava sekä
asiakasorganisaation liiketoiminnasta
vastaava – tarvittaessa ryhmä voi olla
isompikin. Tapaamisissa raportoidaan
tulokset ja esitellään suunnitelma
seuraavalle jaksolle; kvartaaleittain
tarkastellaan analytiikan tiekarttaa ja
tulevia kehityskohteita.
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