Proof-of-Concept (POC)
METODER OG STANDARDER

Før du automatiserer
• Analyser dine processer, før du automatiserer dem

§ Nøglen til at effektivisere forretningsprocesserne effektivt er at dissekere dem, før du
automatiserer dem ved hjælp af softwareværktøjer.
◦ "Den første regel for enhver teknologi, der anvendes i en virksomhed er, at automatisering
anvendt på en effektiv proces vil forstørre effektiviteten af processen.
◦ Det andet er, at automatisering anvendt på en ineffektiv proces vil forstørre processens
ineffektivitet” - Bill gates

• Proces først Tech senere

§ Folk opretter ofte deres workflow automation apps og derefter forsøger de at
tilpasse dem til processer der i forvejen er problematiske.
§ Den rigtige tilgang er det modsatte; find en proces, der er kompleks eller redundant,
studer den, og udvikle derefter løsningen specifikt til den.

• Check automatiseringens ROI

§ Sørg for, at tiden og de ressourcer, du bruger på at strømline
forretningsprocesserne, ikke overstiger de omkostninger du bruger på at
automatisere.
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Før du automatiserer
• Tænk langsigtet

§ Opfølgning på ROI er vigtigt, men det afgørende er, at du overvejer den langsigtede
effekt.
§ En fuld implementering kan tage over et år, så start med en 5-årig plan.
§ For en stor multi-proces organisation, kan det betale sig at bruge 80-20-reglen. 20% af
dine processer kan ofte give dig 80% af de fordele du gerne vil opnå.

• Brug standard løsninger hvor det er muligt

§ Mange produkter kommer med færdige proces apps man stort set blot kan tage i brug
§ Bpm’online er en low-code BPM platform som har en markedsplads med predefinerede proces apps
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Proof-of-Concept
• ”Proof-of-concept” (POC) handler om så tidligt som muligt, og så billigt som muligt,
at kunne fremvise noget, der virker og kan bevise sin holdbarhed.
• En POC er med til at maksimere dit udbytte i forbindelse med implementering af et
automatiseringsværktøj.
• Et POC forløb tager typisk 3-4 uger og består af 6 trin
• Fra kundens side forventes flg. roller at deltage
§ Procesejer
§ Enterprise Arkitekt
§ Udvikler

• Fra IbsenPro’s side deltager:
§ Facilitator
§ Værktøjsspecialist
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Proof-of-Concept - forløb
03

Vælg proceskandidat
• Evaluer discovery
workshop og vælg den
rette proceskandidat
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Afslut POC
• POC evalueres og afsluttes
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Byg en prototype
• Byg en protoype der lige

Discovery workshop

nøjagtig indeholder nok til

• Find mulige proceskandidater

at evaluere værktøjvalget
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Planlæg POC
• Planlæg POC forløbet
• Definer succeskriterier

Analyse af automatiseringsværktøjer
• Find det rette værktøj der
understøtter behov

med oplæg til et
automatiserings program

