AUTOMATISEREDE PROCESSER LØFTER
KVALITETEN OG FRIGIVER RESSOURCER
TIL KRÆVENDE OPGAVER

LØBENDE BESPARELSER PÅ BUDGETTERNE KAN SYNES UFORENELIGT MED DE ØGEDE KRAV TIL SERVICES, SOM DEN OFFENTLIGE SEKTOR SKAL IMØDEKOMME. MEN HER ER AUTOMATISERING AF PROCESSER SOM ERSTATNING FOR DE MANUELLE PROCESSER EN FARBAR VEJ TIL AT FÅ FÆRRE OMKOSTNINGER OG FÆRRE FEJL.
Et godt eksempel på automatisering er det øgede behov for at styre af medarbejdernes adgang til kommunernes mange forskellige systemer gennem
hele ansættelsesperioden. Behovene for at styre adgangen til systemer og
data ændrer sig i takt med, at medarbejdere skifter afdeling eller får nye
ansvarsområder. Dette er bare én af mange processer, som med fordel kan
automatiseres via dedikeret software og applikationer.
OM ATEA
I Danmark har vi det privilegium at leve i et af verdens bedste og mest digitaliserede lande. Men i Atea vil vi mere end det. Som specialister i it-infrastruktur vil vi være med til at forme et endnu bedre Danmark. Sammen med
vores kunder udvikler vi løsninger, som næste generation kan være stolte
over, og som giver os alle sammen endnu mere værdi. Derfor vil vi bidrage
til mere effektiv læring i skolerne, styrke kommunernes borgerservice og
hjælpe politiet, redningstjenesten og sundhedsvæsenet til at levere endnu
bedre velfærd.

Udbuddet af produkter, løsninger og kompetencer på vores hylder er
omfattende – fra design, udvikling og produktforbedring, til implementering
og drift. Atea er bindeled mellem det offentlige Danmark og en perlerække
af cloudbaserede SaaS-ydelser (Software as a Service), som vi ved, kan styrke
servicen over for borgerne – hurtigt, effektivt og omkostningsreducerende.
På Digitaliseringsmessen´18 ønsker vi at vise, hvordan vi sammen med vores
software- og applikationspartnere kan skræddersy løsninger, så de dækker
hver enkelt kundes individuelle behov. På den måde sikrer vi, at vi skaber
mest mulig velfærd for de offentlige investeringer i ny teknologi.
KOM FORBI ATEAS STAND OG FÅ EN SNAK MED OS OG VORES PARTNER SPITZE & CO OM, HVORDAN VI KAN HJÆLPE JER TIL AT MINDSKE
OMKOSTNINGERNE PÅ TRIVIELLE/RUTINEPRÆGEDE?? OPGAVER, SÅ I
KAN FRIGIVE RESSOURCER TIL VÆRDISKABENDE TILTAG.

