När ni inte kan möta era kunders behov då mer och mer tid tas till att hålla
lampan lysande är ni förmodligen i skuldfällan. Tar akuta ärenden såsom
buggfixar, stabilitetsproblem all tid? Tar funktionalitetstillägg längre och
längre tid och medför ytterligare problem i miljön? Har ni dokumentation
i väggarna och i nyckelpersoners huvuden? Finns det inte resurser nog att
möta era kunders behov? Gör ni manuella uppgifter om och om igen?
Är svaret ja på någon av frågorna ovan då är ni i eller farligt nära skuldfällan!

EMCAP har utformat en tids- och kostnadseffektiv metod som utgår från er
unika verksamhet och situation. Vi jobbar tillsammans med er för att få fram
en konkret färdplan för att ha en budget i balans. Målet är att med en budget i
balans säkerställa att merparten går till att ta fram kundnytta samtidigt som
tillräckligt används för att kontrollera den tekniska skulden. Oavsett om ni vill
realisera planen själva, tillsammans med oss eller med någon annan spelare så
utlovar vi ett konkret värde inom en bestämd tids- och kostnadsram.

Vårt seniora team har mångårig erfarenhet av att hjälpa organisationer att
sätta grunden för sitt förändringsarbete. Den erfarenheten har resulterat i ett
workshop-format som visat sig vara det effektivaste sättet att få i gång en
förändring som kräver engagemang från flera delar av organisationen. Vi
stannar tills ni känner att er förmåga är så pass stark att ni klarar er själva.

Vi återuppfinner inte hjulet, utan stora delar av materialet vi använder
bygger på beprövade metoder. Vi fokuserar i stället på att tillsammans med
de hos er som kan sina respektive områden bäst, förstå er unika situation
bättre. Er kunskap i kombination med vår kunskap inom IT-utveckling och
förändringsarbete gör att vi kan anpassa materialet till er verksamhet. På så
sätt kan ni spara både tid och pengar och dessutom få ett bättre resultat än
traditionella utredningsarbeten. Vi gör det även till ett fastpris.

