
2c8 Apps 
Kraftfull kartläggning

Vad är 2c8 Apps?
2c8 Apps är en produktflora som 
används för att kartlägga verksamheter. 
Med hjälp av olika modell- och 
objekttyper kan verksamhetens alla delar 
visualiseras, hela vägen från över-
gripande organisationsstruktur ner till 
delprocesser och enskilda aktiviteter. 
Koppla information i modellerna utefter 
behov och presentera för slutanvändare.

Vad erbjuder verktygen?
2c8 Apps används främst för att bygga 
upp och utveckla digitala ledningssys-
tem. Med hjälp av ledningssystemet 
skapat i verktygen kan ni bland annat 
certifiera er gentemot olika standarder 
och säkerställa kvalité i verksamheten.

Ledningssystemet fungerar också som 
ett stort stöd för medarbetare där de 
kan finna information om verksamheten 
direkt i webbläsaren. I det publicerade 
materialet som genereras är det enkelt 
att navigera sig runt i strukturen och 
finna processbeskrivningar, dokument, 
policys och checklistor. 

Ersätt alla dokument och 
skapa ordning
Med hjälp av 2c8 Apps kan ni omvandla 
alla dokument inom organisationen till 
digitala, interaktiva modeller. Rutiner och 
andra dokument kan snabbt och enkelt 
omvandlas till processmodeller, där ni 
själva kan bestämma detaljnivå. De 
dokument som av olika anledningar 
behöver finnas kvar kan enkelt kopplas 
direkt till den aktivitet eller process som 
det berör. Med 2c8 Apps kan ni skapa 
ordning och reda genom att samla all 
information på en 
plats, samtidigt 
som ni kan arbeta 
proaktivt med att 
uppmärksam-
ma och åtgärda 
brister i verksam-
heten.



Funktioner anpassade 
efter era behov

Kvalitetssäkra dina modeller

Med förvaltningsfunktionen kan du enkelt 
sprida ut ansvaret inom organisationen och 
säkerställa att de modeller du kartlägger är 
granskade och godkända innan de public-
eras. Genom att också sätta modellörer på 
modellerna kan ni garantera att modellerna 
underhålls och vidareutvecklas. När du får 
en modell inskickad till dig får du en 
notifiering kring vad som ska göras.

Välj vilken information du 
vill visa

Med lagerfunktionen kan du dölja, visa och 
exkludera information för att öka läsbarhe-
ten för slutanvändaren. I 2c8 Apps kan du 
enkelt anpassa informationen som visas 
utefter mottagarens behov med hjälp av 
lagerfunktionalitet.

Etablerad metod - enklare 
modellering

2c8 Apps erbjuder ett inbyggt metodstöd, 
vilket innebär att det blir enklare för dig 
att kartlägga på rätt sätt. Genom att sätta 
upp regelverk kan du säkerställa att kart-
läggningen uppfyller samma kvalité oavsett 
vem det är som modellerar. Med snabbval 
får du utifrån metodstödet förslag på vilka 
objekt att placera härnäst. Genom att ex-
empelvis bryta ned en stor processmodell 
till flera mindre modeller blir det enklare att 
beskriva alla moment i processen, samtidigt 
som du behåller helhetsbilden och förståel-
sen för hur alla delar hänger samman. 



Produktfloran
2c8 Apps

2c8 Modeling Tool är bas-applikationen med 
komplett funktionalitet för att kartlägga samt 
publicera material.

Produkten är en förutsättning för att 
arbeta med 2c8 Apps, resterande produkter 
är tilläggsprodukter för att sprida ansvaret 
över era modeller inom organisationen. 

2c8 Lite är en tilläggsprodukt där fokus
ligger på att skapa och förvalta era modeller. 
Användare i 2c8 Lite samarbetar tätt med 
användare i 2c8 Modeling Tool genom att 
skicka in skapade modeller för att placeras i 
strukturer samt ta emot modeller att förvalta 
över tid. 

Som användare av 2c8 Lite behöver du en-
bart fokusera på enskilda modeller och 
informationen som finns i dem.

2c8 Approve är den kostnadseffektiva webbappen för de inom verksamheten som enbart ska 
godkänna, granska och lämna feedback på era modeller. 

Fokus för webbappen är att involvera processägare, chefer eller andra liknande roller, utan 
behovet av en licens i varken 2c8 Modeling Tool eller 2c8 Lite. Med 2c8 Approve sänker vi 
tröskeln för att säkerställa kvalité av era publicerade modeller – på riktigt.



Ta del av information i ditt  
publicerade ledningssystem
För alla i organisationen

Materialet som publiceras från 2c8 Apps är 
skapat för medarbetare eller intressenter att 
konsumera. Det flexibla gränssnittet är en 
naturligt utgångspunkt för medarbetare som 
är i behov av processbeskrivningar, instruktio-
ner eller riktlinjer, fylla i formulär eller öppna 
IT-stöd. Publiceringen är även en bra 
ingång för nya medarbetare som behöver 
introduceras i verksamhetens processer och 
organisationsstruktur. 

Publiceringen går att sömlöst integrera med 
befintligt intranät eller webbsidor och 
fungerar lika bra på dator som på 
mobiltelefon eller surfplatta ute i fält. 

Skapa, hantera och förvalta 
modeller med 2c8 Lite
För processledare och processteam
2c8 Lite gör det möjligt att distribuera hante-
ringen av era modeller inom verksamheten 
och på så vis försäkra både stöd och ägande-
rätt.

2c8 Lite har samma kraftfulla snabbvalsfunk-
tion och metod som 2c8 Modeling Tool, men 
med fokus på att tillhandahålla maximalt stöd 
och enkelhet för de som enbart har behov att 
arbeta med enskilda modeller.

Beskriv och utveckla verksamheten 
med 2c8 Modeling Tool
För verksamhetsutvecklare med 
övergripande ansvar
2c8 Modeling Tool är ett kraftfullt verktyg för 
att identifiera och hantera beskrivningar av 
komplexa processer samtidigt som ni  
behåller den övergripande bilden. Produkten 
passar de användare som ska ha ett över-
gripande ansvar och hålla samman arbetet.

I ett flexibelt och intuitivt användargränssnitt 
har du all funktionalitet tillgänglig med inbyggt 
metodstöd. Du som användare av 2c8 
Modeling Tool har möjlighet att se hur alla 
delar av verksamheten hänger samman.

Samarbeta genom användning av 
2c8 Serverfunktionalitet
2c8 serverfunktionalitet gör det möjligt för er 
att samarbeta med verksamhetens modeller, 
samt att sätta upp ett tydligt förvaltningsflöde 
för modellerna. På detta vis kan ni sprida ut 
ansvaret inom organisationen och se till att 
det är rätt personer som bär ansvar för era 
modeller.

För vem är 
2c8 Apps?

Läs mer på www.2c8.com

Granska och godkänn modeller 
med 2c8 Approve
Processägare och chefer
2c8 Approve är skapat för de inom verksam-
heten som enbart har i uppgift att granska 
eller godkänna era modeller. 

Dessa användare bär ansvaret för att säker-
ställa att modeller som skapats i 2c8 
Modeling Tool eller 2c8 Lite beskriver 
verkligheten på ett korrekt sätt. Användare av 
2c8 Approve bör alltså vara en person som 
har det faktiska ansvaret för processen i 
verkligheten.


