Förverkliga den digitala kommunen snabbt, enkelt
och flexibelt
Med hjälp av procesverktyget BariumLive får ni
tillgång till ett modernt och mobilt ärendestöd lika
snabbt som ni ritar upp det. Ni kan direkt anpassa er
lösning efter era behov, och alla processer är mobilt
körbara. Självklart kan man även välja Barium för att
dokumentera processer och rutiner, så att de blir
tydligare och digitalt tillgängliga. Det är dessutom
en molntjänst som enkelt kan användas över olika
organisatoriska gränser.
HR-processer
Pulsen levererar digitaliserade och automatiserade
HR-Processer för den nya generationens behov. En
generation där rykten om arbetsgivare sprids allt
snabbare, rekrytering av rätt kompenens är en
utmaning, liksom att behålla och utveckla den.
Samtidigt är just detta en framgångsfaktor för att
verksamheten ska nå sina mål.
HR-processerna fungerar både som fristående
lösning och med integrationer till olika HR-system,
så väl som med tjänster för att hantera digitala
identiteter, behörigheter och åtkomst.
Snabb start med färdiga processapplikationer som
molntjänst i BariumLive. Applikationer som
verksamheten själv enkelt kan förändra, utifrån sina
processer och på så vis få en direkt effekt.







Framtagande av rekryteringsunderlag,
Utvärdering av ansökningar och kandidater
Digitalt hanerad anställning
Beställningar
Introduktion
Avslut av anställning

Andra exempel är rutiner för kompetens-,
utveckling- och lönesamtal, olika rutiner kring
systematiskt miljöarbete, främjande av arbete,
förändring i verksamhet, godkännande av policies
och fullmakter, anhöriginformation, hantering av
arbetsskador, tillbud och kräkning, handlingsplaner
för alkohol, droger eller rehabilitering, krisplaner,
etc.

För mer information, vänligen kontakta
Dick Orrmyr, 031-709 82 49, dick.orrmyr@pulsen.se

Sammanhängande processer från medborgare, till
kundcenter, till handläggare och utförare
Nu är tiden mogen för att få sammanhängande
digitala informationsflöden och färre it-system både
centralt i kommunen, men också i skolan,
socialtjänst och teknisk förvaltning. Nu finns det
flera färdiga återanvändbara processapplikationer i
BariumLive, som knyter ihop processer från
medborgare och eTjänster, till handläggare och
externa utförare. Samverkan och återanvändning
centrala begrepp, när vi tillsammans med våra
kunder visar på ett helt nytt sätt att förenkla,
effektivisera och få kontroll.
Färdiga och utan extra kostnad återanvändbara
processapplikationer är t.ex.
FÖRSKOLA OCH SKOLA
 Anmälan och utredning av kränkande
behandling
SOCIALTJÄNST/OMSORG
 Kvalitetsledningssystem enligt Sofs
 Redovisning- och handläggning godman
KUNDSERVICE
 Kontakt center
 Optimerad handläggning av eTjänster
 Synpunktshantering
 Elamnälan
TEKNISKA
 Handläggning
av
felanmälningar,
utförande och återrapportering
CENTRALT
 Kvalitetsledningssystem
Andra
exempel
är
förslagsverksamhet,
kvalitetssäkring av sällan rutiner ex. kris och
inställda aktiviteter, investeringsbeslutsprocess,
budget- och uppföljningsprocess, plan process,
beredningsprocess, avvikelsehantering, interna
beställningsrutiner, arbetsprocesser på ITavdelningen,
inköpupphandlingsprocess,
lokalförsörjningsprocess, beställa Ipad i skolan, etc.

