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Marknadsbevakning för 
styrelsen 
• Styrelsen behöver följa omvärlds-

förändringar


• Omvärldsbevakning får inte stjäla tid


• Samverkan och snabbhet gör jobbet 
lättare   


En uppdaterad styrelse är effektiv 

En genomtänkt och verksamhetsanpassad omvärldsbevakning ger 
styrelser bättre insikt i hur verksamheten utvecklas i förhållande till 
strategiska mål. Den ska fokusera på bolagets unika konkurrenssituation, 
marknad och övriga utmaningar.


Det minimerar risker och höjer diskussionen i styrelserummet. 


Skräddarsy och automatisera din omvärldsbevakning 

Idag räcker det inte att styrelsen förlitar sig på pressklipp, ad hoc surfning 
och VD’s omvärldsrapportering. Alla ledamöter måste själva kunna initiera, 
följa, förstå och bidra i analysen kring viktiga händelser och trender.


Men det får inte bli för krångligt.


När den operativa verksamhetens omvärldsbevakning kompletteras med 
en styrelseanpassad, blir diskussionen dynamisk och rätt frågor 
prioriteras. Vår skräddarsydda metod lyfter fram det relevanta och håller 
bruset utanför.


Det gör omvärldsbevakning användbar. Det stärker konkurrenskraften.


Systemet bevakar målen kontinuerligt och levererar resultat till rätt 
mottagare. Det säkerställer att prioriterade frågor bevakas utan 
tidsförluster. 


Bevakningsprofiler kan uppdateras löpande i takt med att omvärlden och 
förutsättningarna förändras.  
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Intelliwell Informant 

Informant en kraftfull 
och flexibel bevaknings-
tjänst med, i praktiken, 
obegränsad kapacitet.


• Molntjänst (SaaS)

• Säkerhet i världsklass

• Webb App

• Mobil App

• Alla öppna webbsidor

• Globalt / alla språk 

Obegränsat antal

• källor

• filter

• användare (ev kostnad)


Integration 

• Salesforce CRM (ingår) 

• Microsoft Dynamics 

och övriga plattformar 
(offert)


En kraftfull metod som sparar tid  

Så här går det till:

• Inledande konsultationer. 

• Överenskommelse om inriktning

• Intelliwell sätter upp skräddarsydda 

bevakningsprofiler

• Rapportering via webb, mobil och e-post

• Administrationstjänst och support ingår


Pris: SEK 35 000/ år 

(inkl. 1-5 användare, sedan 6 000/ år/ person)


Tillvalstjänster (offert) 

• Utredning och analys

• Konsultation och utbildning
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