INFO-INDEX©
Vad tjänar jag på att genomföra en InfoIndex©mätning?
Ett av de största problemen för en Infoavdelning är att värdera vilken effekt dess
insatser har. Med InfoIndex© får du de hårda siffror du behöver för att effektivt kunna
styra din avdelnings utveckling och använda i dialogen med ledningen kring
avdelningens prestation.
Här är verktyget som ger dig möjligheter att sätta siffror på hur duktiga ni är på Info!
Infoavdelningens arbete bedöms ofta endast genom mätningar av
hur mycket mediaexponering verksamheten fått. InfoIndex©
hjälper dig att konkretisera styrkor och utvecklingsområden för
informationsavdelningen ur ett mer rättvisande helhetsperspektiv.
En användbar värdering av ert jobb
Ett huvudsakligt användningsområde för InfoIndex© är som ett tydligt
kommunikationsmedel. Det kan användas i dialogen med ledningen när du
skall motivera de resurser din avdelning behöver och på vilket sätt
informationsavdelningen är viktig. Nu har du siffror och bilder som visar
vad ni tillför.
En grundplattform för förbättringar
Använd InfoIndex© som en ryggrad genom styrprocessen, från
målformuleringsarbetet till uppföljningen. Sätt siffror på hur ni vill
utvecklas och mät sen av om ni nått era mål. InfoIndex©mätningen
fungerar också som en varningsklocka om ni slackar av eller tappar fokus
på viktiga delar av ert arbete.

I korthet
En mätning av nuläge,
utveckling och önskeläge
som sätter siffror på hur
duktiga ni är på info.

Nytta
Sätter siffror på mjuka värden
Tydlig indikation över styrkor
och utvecklingsområden
Konstruktivt dialogverktyg
kring infoavdelningens arbete
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Hur går det till?
Först bestämmer vi gemensamt
om någon förändring av
standardfrågorna behöver
göras. Du gör ett urval av de
som ska svara på enkäten.
När resultaten har matats in får
man ut ett tydligt diagram.

Tydlig och enkel presentation
InfoIndex© presenteras i en enkel men kraftfull grafik som klart tydliggör
nuläge, utvecklingsområden och de prioriteringar som organisationen vill
att infoavdelningen ska göra. Den visar också i vilken riktning avdelningen
utvecklats under senare tid.
Det lilla extra värdet!
En styrka med InfoIndex© är att du mäter av vad dina interna ”kunder”
tycker att ni ska tillföra och därmed kan ha en konstruktiv dialog med dem
angående prioriteringar och fokus i ert arbete.
InfoIndex© finns snart som webbaserat verktyg. I omfattande
undersökningar kan detta vara en effektiv lösning som sparar mycket tid.

InfoIndex© används bland annat av AMS och Räddningsverket.

Vi vill gärna prata mer med dig!
Telefon 08-525 051 90 --- Mail bircon@bircon.se

Analysen kan trigga nödvändiga
åtgärder som kan följas upp i
en ny mätning för att se om ni
förbättrat er.
Du avgör själv om du bara vill
att vi ska tillhandahålla
verktyget eller om vi ska hjälpa
till med inmatning, analys,
utvecklingsarbete eller annat.
Vi rekommenderar starkt att du
använder oss som stöd i
analysarbetet för att säkerställa
en mer objektiv analys.

