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• Hvem er Arribatec?

• Virksomhetsstyring I teori

• Hypergene som systemstøtte for Universitet og høyskolesektoren

• Hva gjør OsloMet?

• Nøkkeltallsanalyse
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Hvem er
vi?

Arribatec ble grunnlagt i 2015 av Per Ronny Stav 
og tidligere kolleger fra Unit4. Sammen delte vi 
en drøm om å opprette et annet konsulent- og 
programvareselskap med fokus på å levere 
konkurransefortrinn gjennom mennesker -
system - og prosess. Dette er en grunnleggende 
kombinasjon og et absolutt krav for å kunne 
levere løsninger i verdensklasse

Å kombinere dette med en innovativ digital 
plattform for å støtte disse tre elementene i 
sluttbrukerens premisser med full systemstøtte
for prosessdrevet innovasjon var noe vi hadde 
og fremdeles ikke har sett andre steder på 
markedet. Vi går for gull - sammen med 
kundene våre!
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KJENNER DERE IGJEN PROBLEMSTILLINGENE?
MANGE FORSKJELLIGE SYSTEMER OG SEPERATE PROSESSER

OPPFØLGING & 
ANALYSE

BUDSJETT & 
PROGNOSE

MÅLSTYRING & 
VIRKSOMHETSSTYRING

RAPPORTERING ???
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HYPERGENE
INTEGRERT OG DIGITALISISERT VIRKSOMHETSSTYRING

MÅLSTYRING

SHINE

BUDGET &
PROGNOS

HVOR ER VI PÅ VEI?
Strategisk Planering

Målstyring

HVORDAN KOMMER VI OSS DIT?
Økonomisk Planering
Budsjett & Prognose

HVOR ER VI DAG?
Oppfølging & Analyse

Rapportering
KILDEDATA

OPPFØLGING & 
ANALYSE

HYPERGENE KJERNE
INTEGRASJONER

FORRETNINGSLOGIKK
ARBEITSFLYT

VIRKSOMHETSRAPPORTERING

UBW

SAP

student



6VIRKSOMHET- OG ØKONOMISTYRING

ØKONOMI

54

PROSJEKT
BRUK & BEREGNING

PROSJEKT
PLAN & OPPFØLGING

BEMANNING

BUDSJETT & 
PROGNOSE

PERSONALSTUDENT

VIRKSAMHETS-
PLAN

RISIKO KVALITET RAPPORTER

NØKKELTAL

_ +

TIDSRAPPORT
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Valgfrie

tilpasninger

E-post påminnelser

Webleser

Rolle basert

tilgang til KPI’er

Enkel tillgang til

aktiviteter, risker 

og årshjul

Oppgaveoversikt
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OVERSIKT OVER KUNDER I SEKTOREN
KUNDER



Utfordring
Mye manuell administrasjon, dårlig 
oversikt og for lav datakvalitet

OSLOMET

KUNDECASE



10

OSLOMET
Hva er viktig for et system?

• Ledere har riktig og relevant informasjon

• Overordnede mål er brutt ned på de ulike nivåene 
i organisasjonen med tydelig ansvar og 
myndighet

• Styringsprosessene er effektive og støttet av riktig
teknologi

• En kultur som motiverer de ansatte slik at de har
fokus på det som gir verdiskapning

FASE 1 - Styringsportal

• Styringsportalen inneholder

- Resultatregnskap

- 19 nøkkeltall

KUNDEREFERANSE

FASE 2 – Virksomhetsstyring (ferdig implementert okt.2018)

- Målstyring

- Handlingsplaner

- Årshjul med driftsoppgaver

- Risikostyring

Fase 3 – Virksomhetsrapportering

- Tertialrapport

- Årsrapport

- Kvalitetsrapport

Fase 4 og 5 – Budsjett & Prognose (Implementeres nå 
2020)

- Langtidsbudsjett

- Årsbudsjett

- Prognose

- Porteføljestyring 



• Samle og visualiser viktige nøkkeltall på et og 
samme sted

• Analyser utfall i forhold til målverdier og trender 
per organisasjonstilknytning

• Direkte linker til underliggende data og 
informasjonsmengder

• Borre ned i nøkkeltall for å analysere 
underliggende komponenter og tall

• Sikre kontroll og at organisasjonen jobber mot de 
samme målene!

NØKKELTALLSANALYSE



TAKK FOR MEG!
Ved spørsmål ta kontakt på:

Mail: arnemagnus@Arribatec.com

TLF: 95364041

mailto:arnemagnus@Arribatec.com

