
For medarbejdere i
forreste linje

For procesejere For ledelsen

Hvad er Gluu?
I modsætning til andre BPM værktøjer så kobler Gluu jeres processer med 
instruktioner, medarbejdere og kommunikation. På få minutter kan enhver
kortlægge en arbejdsgang og se den udført i praksis via simple mobil apps.

Hvorfor bruges Gluu

Kunderne bruger Gluu til
enklere digitalisering, risiko- og
opgavestyring og oplever…

• Færre fejl og eksempler på
“non-compliance”.

• Hurtigere onboarding og
enklere skalering af driften.

• 88% tidsbesparelse.

• Op til 10 x flere
procesforbedringer.

Én integreret platform – koblet til Office 365: 
Giv medarbejderne ét sted til at samarbejde omkring visuelle
arbejdsgange, -instruktioner, sager og enhver fast opgave.

“Nu siger mine kolleger “du kan bare Gluugle det…”
“Gennem over 600 processer, der dækker alt fra bestilling af toiletpapir til årsrapporten, 
knytter Gluu vores hovedkvarter og centre tættere sammen. Dette har skabt en fælles 
måde at arbejde på. Alle roller, fra topledelse til medarbejdere i de enkelte centre, bruger 
Gluu til at forstå, udføre og forbedre vores fælles måde at arbejde på.”
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• Udfør opgaver og udfyld
formularer direkte på mobil
eller tablet.

• Find rette arbejdsgang og
spar tid ved at undgå
kontakt til støttefunktioner.

• Få tryghed for at du arbejder
på den rigtige måde.

• Synliggør processer og
kommunikation på tværs af
funktioner.

• Udfør og kommunikér
ændringer i én arbejdsgang.

• Fang ideer, få spørgsmål - og
besvar dem én gang.

• Få en standardiseret måde
at arbejde på.

• Uddeleger procesejerskab, 
men bevar overblikket.

• Undgå “micromanagement” 
og få mere tid til udvikling.

Få success med jeres
forretningsprocesser
Gluu hjælper med at gøre tilbagevendende
arbejdsopgaver lettere at forstå, udføre og
forbedre.

Rikke Sigdal,
Direktør for 
forretningsudvikling



Prøv gratis og få hjælp fra
vores eksperter

Vores opstart omfatter:

• Online konsultation med en
ledelseskonsulent.

• Skabeloneksempler til at 
hjælpe jer i gang.

• 30-siders eksempel på plan 
for at opnå succes.

• Træningsmateriale og
videovejledninger.

• Online support - og hos jer, 
efter aftale.

Start prøvekonto koblet til jeres
Microsoft Account

Gluu hjælper til at sikre, at jeres gode intentioner
bliver til virkelighed hver gang…

Giver ledere mulighed for at digitalisere og
styre deres egne arbejdsgange

• Forretningsbrugere designer selv egne arbejdsgange
og kan nemt tilføje anvisninger og opgaver. 

• 90% reduktion i koordineringstid.

Spar tid og undgå fejl med digital 
opgavestyring og registrering

• Forretningsbrugere lader Gluu sende faste opgaver
(med formularer) til rette rolle eller person på rette tid. 
Data gemmes direkte gennem Microsoft Graph.

• Højere datakvalitet og fuld sporbarhed.

Sørg for overholdelse af politikker for IT 
sikkerhed, miljø, GDPR m.fl.

• Auditører kan se, om processen er fulgt hver gang -
med automatiske rapporter om tid, sted og person.

• Gå fra stikprøver til fuld compliance overvågning.

Giv rollebaseret adgang til de rette arbejdsinformation fra hvor som helst

• Når arbejdsgangene er synlige for alle, så reduceres kravene til dyre systemændringer. Gluu 
mindsker herved presset på jeres forretningssystemer og supportafdelinger på tværs af
værdikæden.
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https://secure.gluu.biz/#/signup/appsource-en
https://secure.gluu.biz/#/signup/appsource-en

