Produktark

Succesfuld digitalisering
med Tempus Serva
Tempus Serva er en revolutionerende udviklingsplatform, der gør det muligt, at digitalisere
og automatisere forretningsprocesser lynhurtigt. Ved at bryde processer og sagsgange
ned i logiske steps og koble disse til relevante datakilder, kan selv komplekse processer
visualiseres og præsenteres med fuld funktionalitet i løbet af få dage eller timer. Det
giver konsulenter og rådgivere en række nye muligheder for at udarbejde og præsentere
projekter for såvel kunder som interne medarbejdere.
For konsulenten
For konsulenten på job er Tempus Serva en ny, mere effektiv
måde at samarbejde med kunden på. Hvor detaljeret
planlægning tidligere tog mange timer, inden den egentlige
systemudvikling kunne påbegyndes, lader Tempus Serva
konsulenten bygge systemet på stedet sammen med kunden.
Dermed spares tid, og samarbejdet koncentreres om det
væsentlige, mens misforståelser undgås. Samtidig betyder de
sparede arbejdsgange, at konsulenten vil kunne udføre en
stor del af det arbejde, som tidligere krævede specialistviden
inden for IT. Det giver lavere omkostninger og knytter
konsulenten tættere til opgaven og kunden.
Tempus Serva adskiller sig fra traditionel systemudvikling
ved at være en komponent-baseret platform, der er ekstrem
hurtig og intuitivt at benytte.

Mobilitet
Tempus Serva er fuldt responsiv. Har du
bygget en løsning, kan samarbejdspartnere
og kunder benytte den, uanset hvor de er,
og uanset om de ønsker at bruge desktop,
tablet eller smartphone.
Smertefri integration
Tempus Serva indeholder en række
værktøjer, der gør det nemt at integrere til
eksisterende IT-systemer.
Sikkerhed og sporbarhed
Med Tempus Serva er du sikret de
nødvendige værktøjer til at leve op til din
branches krav om sporbarhed og sikkerhed i
forhold til dokumentation af alle hændelser.
Det gør det nemt for dig at opfylde krav fra
kunden og lovgivning på området.
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I stedet for at programmere sammensættes en række
standardkomponenter, der kan vælges og konfigureres med
få klik. Dermed kan alle typer projekter designes, stort set
mens de formuleres af konsulent og brugere.
Som Tempus Serva konsulent står du aldrig alene. Vores
specialister bakker op med undervisning og assistance – også
ude hos kunden. Det sikrer, at du kan fokusere på processen
og levere den optimale løsning til kunden.
Anvendelsesmuligheder og fordele
Tempus Serva er en next-generation platform, som giver dig
mulighed for lynhurtigt at specialudvikle løsninger:

Digitale Value Streams
Digitalisering tager afsæt i workflows/
livscyklus for data, der ligger i systemet.
Der kan måles på alle steps af processen,
og opgaver kan automatisk eksekveres på
bestemt tidspunkter. Value streams kan ske
på tværs af værdikæden i samarbejde med
kunder eller leverandører.
Prototyping
Under opbygning af operationelle systemer
kan man indhente stor viden tidligt i
processen ved at udarbejde en prototype.
Det gælder både, når der arbejdes med
en proces, en datamodel eller en ny
mobilapplikation. Ydermere kan en prototype

• Applikationer defineres af komponenter uden at kode

fungere som en meget præcis specifikation

• Uddannede brugere kan selv udvikle løsninger

af et senere system. Tempus Serva gør det

• IT-udvikling bringes tættere på forretningen
• Realiser mobile løsninger inden for få timer
• Digitale value streams automatiserer arbejdsgange
• Dataindsamling via batch-import og/eller spørgeskemaer

muligt at opbygge prototyper hurtigere og
enklere end nogensinde før.
Dataindsamling
Uanset om behovet er spørgeskemaer,
indsamling af filer eller levering af valideret

App Store
I Tempus Serva App Store stilles en række applikationer
rådighed, som kan tilpasses efter behov - eksempelvis:
• CRM og markedsanalyse
• Klinisk registrering
• Programledelse
• Mobil inspektion (bygninger)

kvalitetskontrol kan du gøre det hele et
sted. Tempus Serva platformen er robust,
sikker og skalerbar og kan benyttes til alle
former for fortrolig information, herunder
personfølsomme data.
Data beskyttelse
Tempus Serva leverer overlegen “out-of-thebox” databeskyttelse og logging funktioner.

• Kontraktstyring

Fra enkelt-felts adgangsrettigheder til

• Dokumentgenerator

avancerede dataejerskabs modeller. Tempus

• ABC analyseværktøj
• Medlemsregistre
• Opgavestyring

Serva sikrer at brugerne har adgang til
nøjagtig den information deres arbejde
kræver og ikke andet.

• Change Management

Tempus Serva er en danskejet IT-virksomhed, der i bygger på års erfaring fra konsulentbranchen. Virksomheden blev sat i verden for at udvikle en elastisk og
skalerbar platform, som gør det muligt for forretningskonsulenter at skræddersy robuste enterprise-løsninger uden at kode. Platformen består af en række
standardkomponenter, der kan kombineres vilkårligt for at matche de eksakte behov. Tempus Serva er så nem at benytte, at selv komplekse processer og
arbejdsgange kan digitaliseres og automatiseres i løbet af få dage eller timer - Go digital fast. Tempus Serva har i flere år været benyttet af en række større
organisationer, men ambitionen er, på tværs af industrier, at tilbyde de samme fordele til små og mellemstore virksomheder.
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