Klart vi lockar fram
dina möjligheter.
Vi heter ju Elicit.
Engelskans ”elicit” betyder att locka fram. Och det är extra viktigt när vi arbetar
med business analysis, eller verksamhetsanalys som det heter på normal svenska.
I olika processer analyserar vi din verksamhet, och hittar möjligheter att ta till vara
och problem att lösa. Och kan ta fram relevanta krav och specifikationer. Som då
alltså inte blir fiffiga lösningar utan förankring i vardagen, utan handfasta lösningar
på din organisations utmaningar.

Business analysis – ger dig rätt
underlag för beslut och krav.
Vi har byggt och utvecklat IT-system i 15 år. Som en del av det arbetet
har vi hela den tiden ägnat oss åt verksamhetsanalys. Många, framför
allt våra seniora utvecklare, har kompetensutvecklats och specialiserat
sig på verksamhetsanalys med inriktning på IT. Störst erfarenhet har
vi från fordons-, fastighets- och transportbranschen.
Syftet med verksamhetsanalys är att samla in krav
från alla intressenter och se till att kraven är kopplade
till ett affärsbehov. Kraven skall således utformas på
ett sådant sätt att lösningen matchar de identifierade
behoven och stödjer din verksamhet. Att slutanvändaren verkligen upplever ett stöd och en hjälp i sitt
arbete.

Hur tar vi oss an utmaningen?
Vi har ett tydligt affärsfokus och vill förstå din verksamhet. För att kunna göra detta måste de verkliga
behoven kartläggas. Dels så att inget fattas, men
också så att inget onödigt görs (undersökningar
visar att 10 –40 % av applikationer som utvecklas

Vad är det en BA arbetar med
och levererar?
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aldrig används). På så sätt undviks onödiga kostnader
samtidigt som kommande systemlösningar blir mer
lättöverskådliga och därmed mer lättanvända.
Vi identifierar orsaker till olika underliggande problem
för att skapa en förståelse kring dessa samt hur
problemen kan undvikas i framtiden –riskanalyser
genomförs tillsammans med er.
Vi tror på nära samarbete, här deltar ni med personer
i teamet då förankring i er verksamhet är viktig.
Vi är engagerade samt har lång erfarenhet och
vana att agera brygga mellan funktionella och
tekniska grupperingar.

Metoder

Övergripande vision, tema med abstrakt modell.
Identifiera intressenter.
Analysera och dokumentera krav (funktionella och icke
funktionella).
Processbeskrivningar.
Konsekvensanalyser.
Riskhantering, strategier för riskeliminering.
Validering och verifiering av krav, acceptanskriterier.
Nuläge till önskat läge.
Bryta ned övergripande affärskrav till mer detaljerade IT-krav.
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Workshops, vana att leda och driva möten samt se till
att beslut fattas.
Djupintervjuer.
Inläsning och analys av befintliga dokument och data.
Visualisering och gemensam vision = delaktighet.
Olika processverktyg.
Visualisering med mock-ups hur en tänkt lösning kan se ut.
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