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PRESSEMEDDELELSE

Manator Aps - nyt konsulentfirma som skaber grundlaget for sikre beslutninger
Niels Østergaard, AXCO consult, og Erik Nielsen, KvalitetsService, har samlet styrkerne i et nyt konsulentfirma med navnet Manator Aps. Firmaet er repræsenteret i både Fredericia og Vejle.
"I 1999 mødte vi hinanden i KonsulentNetværket, som er en forening for erhvervsrettede konsulenter. Niels
tog initiativ til at nedsætte en lille kompetencegruppe omkring kvalitetsstyring, og siden da har vi styrket vort
samarbejde, for til sidst - med udgangen af 2004 - at slå pjalterne sammen i ét firma", siger den nyslåede direktør Erik Nielsen, og fortsætter:
"Det innovative element i sammenlægningen er, at chefkonsulent Niels Østergaards analyseværktøj VærdiBeregneren fremover også vil finde anvendelse inden for mine kompetencefelter, nemlig ledelsessystemer, optimering af forretningsprocesser, forandringsprojekter og strategiudvikling. Desuden understøtter vi
hinanden i andre ydelser overfor vore kunder, så 1 + 1 er betydelig mere end 2 i vort tilfælde!"
Skaber velkvalificerede beslutningsgrundlag
Manator Aps har store forventninger til udbredelsen af analysemetoden VærdiBeregneren - både inden for
bygge- og anlæg, industriprojekter m.v., samt inden for miljø- og kvalitetsudvikling og andre organisatoriske
forandringsprojekter. Vore kunder er både kommuner, som jo er bygherrer på mange bygge- og anlægsprojekter, og private virksomheder, som anvender metoden til at analysere både produktrelaterede projekter og
interne forandringsprojekter, - inden de går i gang!
VærdiBeregneren er - kort fortalt - en analysemetode som allerede på skitsestadiet kan beregne prisen på et
projekt og samtidig udpeger de områder i projektet, som kunden skal have særlig fokus på. Analysen gennemføres ved hjælp af den viden og erfaring som findes i den nedsatte analysegruppe. Undervejs i analyseworkshoppen, som typisk tager en dags tid, nedbrydes projektet på de områder, hvor analysegruppen er
mest usikker. Dette tvinger gruppen til at afdække både risici og muligheder, som traditionel projektering, planlægning og kalkulation ikke tager højde for.
Resultatet af analysen består af en underopdelt projektpris og en analyserapport som indeholder projektets "top-ti" fokusområder. Desuden omfatter rapporten alle de argumenter og forudsætninger som analysegruppen har frembragt under sin prisfastsættelse og brainstorming. Alle disse data udgør et godt fundament
for den efterfølgende planlægning og styring af projektet.
"Prøv at tænke på, hvor mange gange større projekter - både offentlige og private - har fået efterbevillinger
for at nå i mål, fordi prisen ikke holdt og fordi der ikke blev fokuseret på de væsentlige risici i projektets gennemførelse", siger Erik Nielsen og slutter; "Med vort analyseværktøj vil rigtig mange projekter kunne prisfastsættes og planlægges med langt større sikkerhed!".
Netværk og ERFA-grupper, kurser og øvrige konsulentydelser
Manator Aps har også professionelle netværk på programmet, hvor Erik Nielsen i det nye firma vil øge fokus
på at markedsføre og etablere netværk og erfagrupper for virksomhedsledere, chefer og andre nøglemedarbejdere. Dette sker under netværkstjenesten LEDELSESSYSTEMER.DK.
Vore øvrige konsulentydelser omfatter rådgivning og praktisk assistance i forbindelse med kvalitets- og miljøudvikling, opbygning af ledelsessystemer og forbedring af forretningsprocesser. Desuden gennemfører vi
virksomhedsspecifikke kurser og workshops inden for vore kompetencefelter.
Læs mere om Manator Aps og firmaets services på www.manator.dk.
Henvendelse vedr. denne pressemeddelelse kan ske til direktør Erik Nielsen, Manator Aps, på telefon 75 95
44 46 eller pr. e-mail: en@manator.dk.
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