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Upplev ett ledningssystem som verkligen används av alla
- Missa inte ett spännande webinar den 12/3 med fokus  

på smartness och användarvänlighet!

Hur kan man förklara begreppet ledningssystem?

Du är inte ensam om du undrar över vad som 
egentligen menas med ett ledningssystem. Vi på INVID 
vill som bekant inte krångla till det, vi anser att det är 
en dokumenterad verksamhetsbeskrivning. 

Gör IT enkelt!

Vi på INVID brinner för att förenkla våra kunders 
vardagar, stärka och möjliggöra deras utveckling 
genom teknik och rådgivning. Mottot kan 
sammanfattas med följande tre ord:  Gör IT enkelt! 

Systematiskt arbete för måluppfyllelse

Tanken med ett ledningssystem är att man skall 
arbeta systematiskt för att uppnå de mål man satt 
upp. 

Ständig förbättring är ett vanligt begrepp som 
används för att beskriva hur man ska arbeta med  
sitt system. 
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Mer information?

Välkommen att kontakta 
INVIDs Lars-Johan Lundell om 
du önskar mer information 
om det aktuella webinaret via 
följande kontaktuppgifter:

Tel 036-440 54 46 
lars-johan.lundell@invid.se

Anmälan senast den 5/3

Vi behöver din anmälan senast torsdagen 
den 5/3 via följande adress:

 

 » Introduktion

 » Nyttan med ledningssystem

 » Demonstration av  
INVID Ledningssystem

Preliminär agenda

https://content.invid.se/upplev-ett-ledningssystem-som-verkligen-anvands-av-alla

Exempel på viktiga mervärden

Undersökningar visar på att företag som arbetar  
mer systematiskt har bättre ekonomisk utveckling  
än företag som inte certifierar sin verksamhet.
– Man upplever bättre ordning i verksamheten
– Mer målmedvetenhet i organisationen
– Förebygger fel istället för att åtgärda avvikelser

Vad erbjuder vi?

Om du och dina kollegor väljer att titta närmare 
på INVID´s ledningssystem får ni ett effektivt och 
användarvänligt system som verkligen används!  
Det är visuellt, alltid tillgängligt och uppfyller krav  
på ISO-standarder.

Nedan finner du preliminär agenda för det aktuella webbinaret:

Vad händer under det kärnfulla webinaret?

Under vårt kärnfulla webinar den 12/3 får du 
bland annat se hur man kan rita processkartor, 
söka efter dokument och andra exempel på hur 
man kan jobba smart i ledningssystemet för att 
utveckla sin verksamhet.

Hjärtligt välkommen med din anmälan!

 » Erbjudande! 
Gratis provperiod

 » Frågestund

 » Avslutning


