
Med forløbet Digital Ledelseskultur får Oldrup

Rådgivning i Roskilde styrket virksomhedens digitale

processer og sparer tid på unødigt manuelt arbejde.

Oldrup Rådgivning i Roskilde tilbyder bygherre rådgivning

inden for byggeteknisk rådgivning, arkitektarbejde, m.m.

inden for både nybyggeri og utraditionelle

renoveringsopgaver – fra idékoncept til aflevering.

Hvorfor har I valgt at deltage i forløbet?

For os var det i første omgang rent edb-mæssigt, da vi har

nogle administrative områder, som vi gerne vil have

optimeret. Vi bruger fire forskellige programmer, og vil gerne

have arbejdsprocesserne i de programmer slået sammen.

Lige nu sidder jeg manuelt og flytter oplysninger rundt

mellem de forskellige systemer, og vil gerne spare tid på det

område.

Sammen med vores personlige konsulent, Thomas Leer-

Jacobsen, har vi lavet mapping, for at kortlægge

arbejdsprocesserne i forhold til oprettelse af kunder,

udsendelse af fakturaer, timeregistrering og planlægning.

Der har Thomas været en rigtig god hjælp, og efter

sommerferien skal vi i kigge på Microsoft Dynamics, for at

se på hvordan vi kan slå programmerne sammen.

”Mapping-opgaven har givet os en bedre indsigt i
registreringsprocessen, og denne indsigt har
også betydet, at vi fremadrettet vil lave
ændringer, i forhold til hvordan vi registrerer
kunder”.

Er der noget særligt, som I blevet opmærksomme på

under forløbet, i forhold til jeres virksomheds digitale

udfordringer?

Ja, absolut. De bestemte arbejdsområder der overlapper i

programmerne, har vores konsulent Thomas gjort synlige

ved at kigge nærmere på, hvordan vi flytter informationer

fra et program til et andet.

Virksomhederne på det forløb som I deltager i, er fra forskellige

brancher. Hvordan fungerer det for jer?

Det synes jeg er rigtig fint, for så hører vi også fra andre brancher,

som har nogle af de samme udfordringer som os. Man kan sparre på

tværs af brancher, og det er sjovt at komme ud og møde andre

virksomheder, som ikke er inden for byggeri, og tale med dem om

digitale løsninger
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Er I kommet på nogle nye forretningsideer i forhold til digitale

løsninger?

Ja det er vi. Nu er vi ved at få styr på vores administrative

processer, men har også andre arbejdsområder vi gerne vil have

digitaliseret. Vores virksomhed arbejder på forskellige

udviklingsprojekter, så her kunne det være interessant, at få

inddraget digitale løsninger inden for forretningsudvikling og

strategisk samarbejde.
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Simon Oldrup, indehaver af Oldrup Rådgivning

Læs mere om forløbet i Digital
Ledelseskultur for Region Sjælland her eller

kontakt Chefkonsulent Brian Viuf
Christensen på 88 52 33 17  eller bvc@rhs.dk

https://www.rhs.dk/kurser/for-virksomheder/digital-ledelseskultur-sjaelland/

