Möt ledningsutmaningar på strategisk nivå och vid kris
Stöd ledningsprocessen med visuella handlingsplaner - metod, it-verktyg och/eller facilitering

Cupol – visuell interaktiv struktur för banbrytande framsteg till vardags och vid kris
Cupol visualiserar system, processer och annan information för ökad insikt och bättre kommunikation - det är ett ramverk för att strukturera och skapa gemensam riktning i alla led. Ni får stöd att kraftsamla er potential med tydligare mål, engagemang och bättre samsyn, från ledning och styrelse, ut i organisationen och med samverkande aktörer. Cupol validerar ert arbete vid såväl strategisk planering som vid krisplanering.
Öka varje aktörs förmåga och engagemang – förstå
helheten och se sin roll för att komma till sin rätt
Ett handlingskraftigt agerande kräver att det finns förutsättning-

Öka ledningsförmågan – få med dig människor, ta rätt
beslut och nå resultat även under osäkerhet och press
I Cupol arbetar du antingen interaktivt i grupp eller med att

Få mer tid. Förbättra resultatet. Öka marginalen.
Med Cupol som bas skapar du förutsättningar för en effektivare

ar för enskilda aktörer att sköta sitt arbete på bästa sätt. Cupol

föra ut direktiv och på så sätt minska glappet mellan ledning

ringssystem. Och du får bästa möjliga resultat med högsta möj-

ger en grafisk representation av en handlingsplan så att varje

och aktörer. Oavsett är Cupol ett enkelt och dynamiskt stöd i

liga kvalitet med minsta möjliga tidsåtgång.

aktör ser det stora sammanhanget, förstår sin roll i helheten

att analysera och söka det mest genomtänkta tillvägagångssättet

och får tillgång till korrekt information. Det ger förutsättningar

från ax till limpa. Det ger ett kontinuerligt underlag för beslut

för aktörers förmåga att våga ta ansvar, agera proaktivt och

om erforderliga förändringar för att inom givna resurser för-

engagerat i rätt riktning.

verkliga mål, strategier och inriktningar.

Öka samverkansförmågan – få större delaktighet och
enad bild vid gränsöverskridande målsättningar
Cupol synliggör roller och sammanhang så att utrymmet för

Vår historia – internationell industri och världsledande
ledarskapsforskning ger förädlat ledarskapsverktyg
Systemet och metoden härstammar från Ford Motor Company,

aktörers egna agendor och missförstånd minskar. Aktörerna

Boeing och NCC på 80-talet. Under 90-talet utvecklades de av

når istället samsyn med fokus på resultat. Både fortlöpande

världsledande ledarskapsforskare med kvalitetsfilosofin Quality

arbetsgrupper och tillfälligt sammansatta grupper bibehåller en

Function Deployment i grunden. 2005 vann vi en internationell

enad lägesbild och energi i gruppen på ett sätt många önskat

prestigefylld order bland 73 konkurrenter. Sedan dess används

länge. Förmågor och erfarenheter tillvaratas medan var och en

Cupol av både privata företag och myndigheter vid strategisk

bidrar utifrån sitt vanliga arbetssätt och dokumentation.

planering och krisplanering.

arbetsinsats. Det kan bl a nyttjas som ett gemensamt rapporte-
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It-verktyg, metodik och erfarenhet - välj det som passar dig och din organisation
Vår metod och it-verktyg är resultatet av vetenskaplig forskning och nytänkande där ett överlägset beslutsstöd kombineras med att få varje aktör delaktig och all information samlad på ett ställe. Du får hjälp att effektivt överblicka, analysera och förmedla information. Och din organisation får möjlighet att nå uppseendeväckande resultat genom att förvalta kunskap, förmågor och tidigare erfarenheter på ett nytt kreativt sätt.
Möt utmaningar med visuell tydlighet
- nå mottagaren mer kraftfullt och få ’driv’ i arbetet
Styrkan i visuella handlingsplaner är att lägesbilden och ditt

Möt utmaningar med validerade handlingsplaner
- vid planering, genomförande, utvärdering
Tilltänkta aktiviteter, eller utvärdering av tidigare arbete , analy-

Klara dig själv eller låt oss facilitera ert arbete
Köp. Hyr. Låna.
Du kan välja att köpa en licens eller så hyr du systemet av oss

budskap blir tydligt och överskådligt. Mottagaren tar emot bud-

seras och mäts för att se hur de möter uppsatta mål och önska-

månadsvis. I de fall du önskar att våra experter på Strategisk

skapet förvånansvärt snabbt och övertygande. Du behöver inte

de effekter. Du identifierar brister och säkrar att rätt saker

Planering eller Planering Under Tidspress skall facilitera proces-

längre förlita dig på löptext eller tolkningsbara dragningar. Våra

görs i verksamhetens olika inriktningar. Konsekvenserna av

sen, eller projektet, så lånar din organisation systemet under

praktiska erfarenhet visar att en (1) Cupol-plan överblickar en

planen framgår tydligt så att du lättare kan fatta beslut, avväga

arbetets gång. Det är enkelt och vi anpassar oss efter din ar-

upp till ca 30 Powerpointbilder.

resurser och hålla en enad riktning över tid.

betssituation.
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Visuell lägesbild visar mål, delmål och vem som gör vad
Planen är lätt att ändra i de delar oförutsedda händelser sker så

Enkelt att lära. Enkelt att använda.
Cupol är utvecklad så att det behövs minimala it-kunskaper.

Elektronisk dokumentation och länkar centralt samlad

den förblir levande och ingen hyllvärmare. Arbetet är spårbart

Mellan 25 minuter och 4 timmar beroende på hur avancerat du

lagrade direkt i planen. Man har alltid en uppdaterad helhetsbild

och ansvar tydliggörs. En gemensam lägesbild bibehålls trots att

arbetar. Systemet bygger på Microsofts Office paket (Visio) och

tillgänglig och man kan samtidigt dyka ner i detaljer.

omplanering sker fortlöpande.

det är lika enkelt som PowerPoint och Word.

Ett avancerat distributionssystem med säkra behörighetsnivåer

Planen konverteras automatiskt till en beslutsmatris
för validering och analys
I matrisen ser du vad som görs men framförallt vad som inte

Använd ert eget arbetssätt, vår metodik eller den offentliga sektorns krisledningsmetod
Cupol har en flexibel struktur så ni väljer att arbeta på ert eget

görs. Frågorna vem, vad, hur och varför blir tydliga så analys-

arbetssätt eller enligt vår metodik. Cupol passar även den

arbetet blir väl underbyggt. Ett GANTT-schema skapas enkelt

stabsledningsmetodik för kris som KBM, Rikspolisstyrelsen,

och det möjliggör planen för genomförande och uppföljning.

Socialstyrelsen och Räddningsverket tagit fram.

Tillhörande dokument och länkar till andra system/databaser är

och versionshantering skapar ordning och reda så beslutsfattare
och medarbetare snabbt och enkelt
hämtar information för sin specifika
uppgift precis när han/hon behöver den.
Cupol används i lokala, regionala,
nationella och internationella projekt.

Våra referenser och kommentarer från några av våra kunder;
Cupol är helt branschoberoende och tillämplig för dig som leder stora komplexa händelser, processer eller projekt inom såväl myndigheter som privata företag. Gemensamt för dem alla är att Cupol gör komplexa och
mångfacetterade situationer tydliga, visuella och överskådliga. Det är ett enkelt, tydligt och strukturerat system och metod som gör lednings– och samverkans arbete just enkelt, tydligt och strukturerat
Några citat

Nu kan vi prioritera och föra arbetet vidare med större vetskap om
att vi gör rätt saker och att inget trillar mellan stolarna. Vi har även
fått ökad förståelse och kunskap om samverkansarbete i stort som
utvecklat SO SUVs arbete."
Ordförande Christer Waldegren, Sjöfartsverket och
vice ordförande Carl-Gustaf Dahlén, Kustbevakningen

"Av de tekniska krishanteringssystem vi tittat på har Cupol bra visuell
överblick över händelseförlopp, bra logik och ett modernt ”tänk”
jämfört med många andra system”

Referenskunder

Ekonomistyrningsverket











Säkerhetschef, Mikael Edwards, Fritidsresor

”Jag har förvandlat min ’popcorn fabrik’ till strategisk tydlighet. Jag
ser så tydligt själv vart vi ska gå men jag har tidigare haft svårt att
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förmedla bilden till andra Den här gången har det gått väldigt lätt att
samlas kring ett förslag, trots att arbetsgruppen varit stor, mycket
tack vare Cupol.”
"Samverkansområde Skydd Undsättning Vård (SO SUV) är en stor
och löst sammansatt grupp där det inte alltid har varit helt enkelt att

Och så har jag sparat mycket tid, mycket tack vare Cupol. Det är

driva arbetet framåt på en reell och resultatinriktad nivå över tid.

svårt att uppskatta hur mycket, men jag har hunnit med betydligt

Vår affärsidé
Att hjälpa företag och organisationer i världen att genomföra strategiska
initiativ och beslut genom tjänster, metod och it-verktyg.

mer än jag trodde under den här tiden. Det är ovanligt.
Cupol har strukturerat arbetet så att det tydliggjorts, förbättrat överblicken och ökat samsynen så att vi kan hålla ihop och driva den

Cupol är ett bra verktyg. Det skapar struktur och en enad bild vart vi

gemensamma planeringen bättre. Mångsidiga övningsrapporter har

ska gå. Fler borde helt klart använda det…"

åskådliggjorts och mätts mot de mål vi satt upp.

Vd Siw Wiblom på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Cupol International AB, Cylindervägen 18, 131 26 Nacka Strand
tel: 08-601 30 80, fax: 08-601 30 33
info@cupol.net

www.cupol.net

