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Beskrivning
av tjänsten
För aktörer på finansmarknaden är Marknadsdata
med angränsande IT-områden en komplex miljö
som står för en stor andel av IT- kostnaderna.
En hög utvecklingstakt vad gäller tjänster,
produkter och innehåll i kombination med att det
finns en mängd leverantörer av såväl system som
information gör området svårt att överblicka för
den som inte dagligen arbetar med det. Oftast krävs
extern hjälp för kontrollera att man har en optimal
produktmix som tillgodoser organisationens
behov. Vår erfarenhet är till exempel att det är
mycket vanligt med överlappande eller till och med
onödiga systemlösningar och tjänster vilket leder
till orimligt höga kostnader och samtidigt risk för
driftsstörningar.
Ström2 erbjuder ett antal specialutformade
tjänstepaket som på ett effektivt och handfast
sett ger dig överblick över nuläget och förslag på
åtgärder. De olika tjänstepaketen gör det enkelt
att komma igång med de delar som är prioriterade.
Ni fortsätter verksamheten och leveranserna som
vanligt medan arbetet utförs. Ni kan välja enskilda
tjänster eller en mix av tjänster beroende på behov.
I normalfallet är vi igång inom tio arbetsdagar från
order. Flera av tjänsterna är färdiglevererade inom
två -fyra veckor. FORTSÄTTNING PÅ BAKSIDAN

KORT OM STRÖM2 CONSULTANT GROUP AB
Ström2 startade i januari 2004. Vårt kontor ligger på
Tegeluddsvägen 92 i Stockholm och vi har kunder i hela
Mälardalsområdet. Vi har tre ledord; teknik, struktur,
verksamhetsförståelse.
Teknik. För oss är teknik viktigt. Vi har god teknisk kompetens
inom de områden vi verkar. Vi jobbar med teknik med målet att
underlätta arbetet för de människor som nyttjar tekniken i en
specifik verksamhet!

STRÖM2:S TJÄNSTER INOM MARKNADSDATA:
• Nulägesanalys
• Behovsanalys
• Processutveckling
• Revisioner
• Vendorstrategi
• Avtalsfrågor/administration
• Upphandlingar

För oss är också en bra struktur viktigt, både vad gäller vår egen
struktur och förståelsen för våra kunders struktur, arbetsmetoder
och processer.
För oss är också verksamhetsförståelse viktigt. Framförallt när
det gäller områdena bank, finans, energi, försäkringsbolag samt
försvarssektorn där vi har djup kunskap och lång erfarenhet.
Vi sätter även ett värde i att vara enkla att ha att göra med.
Välkommen till oss!
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NULÄGESANALYS
Nulägesanalys är en tjänst där Ström2
går igenom ett urval av eller samtliga era
informationssystem, informationskällor
och andra tjänster relaterade till
Marknadsinformation. Syftet är att ge en
översiktsbild av miljön och hur organisationen
använder informationen och systemen.
Analysen levereras som ett dokument som
beskriver såväl situationen i stort, med
kommentarer från Ström2 och användare,
samt förslag om hur ni kan gå vidare för att
effektivisera er informationsmiljö.
Alla organisationer bör göra en nulägesanalys
med viss regelbundenhet, förslagsvis vartannat
år. Detta för att i tid se problem och därmed
kunna åtgärda dem innan de vuxit sig stora
och kostsamma att rätta till. Nulägesanalysen
genomförs normalt på två-tre veckor och
ger både ett kvitto på vad som fungerar och
vad som bör utvecklas. Analysen ger ett bra
beslutsunderlag för ledningsgrupper och ITansvariga. Vi kan erbjuda nulägesanalys till
fast pris.
BEHOVSANALYS
Här går vi ned på djupet. Kvalitativa intervjuer
görs med användare i organisationen
avseende vilka system som används, hur och
i vilket syfte. I den här studien görs också
intervjuer med representanter för teknik och
marknadsinformation. Allt för att få en så
komplett bild som möjligt. Därefter utförs en
analys där vi undersöker om ni har de mest
optimala systemen i förhållande till behov,
kostnad och alternativa lösningar; antingen
in-house eller helt nya alternativ. Ström2 har
en gedigen kunskap om och kontakter hos de
flesta system- och informationsleverantörerna
på marknaden. En komplett dokumentation
över hela behovsanalysen levereras efter
genomfört arbete, inklusive förslag på
konkreta åtgärder.
Behovsanalysen är relevant inför
omorganisationer, när verksamheten
förändrats eller utvecklats eller då organisk
tillväxt under en period gett en situation där
det finns anledning att tro att överblicken
delvis gått förlorad och kostnaderna stiger.

Behovsanalysen tar vanligen fyra till åtta
veckor att genomföra och den påverkar inte
den dagliga verksamheten.Vi kan erbjuda
behovsanalys till fast pris.

veckors arbete. Delar av revisionsprojektet
kan vi erbjuda till fast pris, övrig tid såsom
efterarbete uppföljning mm faktureras per
timme.

PROCESSUTVECKLING
Processutveckling innebär att Ström2 bidrar
till att utarbeta en effektivare organisation
kring marknadsdata. Det kan vara allt från
hur arbetet på en marknadsdataavdelning bäst
struktureras till hur ni effektivt kan delegera ut
systemägaransvar i organisationen, utarbeta
procedurer för entitlements, inventeringar och
audits mm.

VENDORSTRATEGI
Marknadsdata har traditionellt ofta varit styrt
av användarna och deras behov av systemstöd
för sin verksamhet. Det är givetvis viktigt
att man har de verktyg som behövs för att
kunna utföra ett professionellt jobb. Men det
är också viktigt att inte bli för beroende av
en leverantör. Oberoende skapas genom att
bygga en flexibel miljö där olika leverantörer
kan fungera transparent i systemet för att
möjliggöra backup och leverantörsbyten som
ibland är önskvärt av olika skäl. Ström2 kan
bidra till att föra upp diskussionen en nivå till
att omfatta flera dimensioner i frågan så alla
aspekter diskuteras. Många av våra kunder
använder vår kunskap och erfarenhet för att
bredda diskussionerna innan nya beslut eller
inriktningsbeslut ska tas. Vendorstrategi
genomför vi ofta på 3-4 veckor.

Processutveckling är ofta aktuellt när en
befintlig organisation ska analyseras för att
identifiera effektiviseringar vid hanteringen
av system och information i organisationen.
Att kapa tidsödande arbetsmoment och
eliminera dubbelarbete ger ofta stora tids- och
kvalitetsvinster.
Att kunna påvisa upparbetade processer
och rutiner exempelvis vid en revision från
en leverantör och/eller börser är ingen
nackdel. Processutveckling kan variera
i omfattning men för att dokumentera
de vanligaste processerna inom området
marknadsinformation krävs uppsakttningsvis
ca 3-6 veckors arbete. Vi kan erbjuda
processutveckling till fast pris.
REVISIONER
Ström2 är din partner när börser och
informationsleverantörer knackar på dörren
och vill göra revisioner av sina tjänster. Ström2
har erfarenhet att i projektform samarbeta med
och stötta marknadsinformationsavdelningar
som oberoende part och rådgivare. Det finns
många fördelar att låta en extern part vara
kontaktyta vid denna typ av audit. Revisionen
tar ofta mycket kraft och tid. Genom att låta
Ström2 driva er revisionen, låser du inte upp
din marknadsinformationsavdelning. Vi kan
dessutom oftast arbeta mer strukturerat med
dessa frågor på era villkor.
Själva revisionen från leverantören eller
marknadsplatsen genomförs normalt under
1-2 dagar. Ström2’s arbetet omfattar arbete
innan, under och efter revisionen. Ström2’s
totalt nedlagda tid kan variera men ofta ca 3-6

AVTALSFRÅGOR/ADMINISTRATION
Administration av avtal är ett viktigt område
inom Marknadsdata. Detta gäller bland annat
prissättningsfrågor, globalavtal och hantering
av dokument. Det kan också innefatta
förhandlingar med befintliga leverantörer. Här
kan finnas stora summor att spara. Ström2
erbjuder kvalitativ administration på timbas.
Med specialiserad administrativ personal går
arbetet snabbare och blir mer säkert utfört. Vi
lämnar offert utifrån era behov.
UPPHANDLING AV
MARKNADSINFORMATIONSSYSTEM
Ström2 tar ansvar för att driva processen att
upphandla marknadsinformationssystem
eller aktivt delta i sådana projekt som
sakkunniga. Ofta börjar vi vårt arbete med
en nulägesanalys eller en behovsanalys för
att med den som underlag kunna driva en
upphandling av marknadsinformationssystem.
En kartläggning av nuläge och behov är en
utmärkt start. Omfattningen av denna typ
av projekt kan naturligtvis variera men 8 -15
arbetsveckor är realistiskt, dock utsträckt i
löptid om ca 3-6 månader.
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