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Statens servicecenters avdelning för konsultrelaterade
tjänster erbjuder Ekonomitjänst med systemlösning, med
konsultativ inriktning. Tjänsten riktar sig framför allt till
mindre myndigheter, med 150 anställda eller färre.
Ekonomitjänst med systemlösning innebär, förutom sedvanlig
ekonomitjänst, att du som kund inte behöver fundera över system,
drift eller några systemfrågor eftersom det ingår i tjänsten. Vårt
helhetsperspektiv gör att kundmyndigheten helt kan ägna sig åt sin
kärnverksamhet. Systemkonsulterna ser till att ekonomisystemet
nyttjas optimalt och effektivt, både utifrån kundmyndighetens
perspektiv och ett helhetsperspektiv för statsförvaltningen. I
ekonomitjänsten ingår även omvärldsbevakning vilket innebär att
vi föreslår förändringar utifrån regelverk, regleringsbrev et cetera.
Utifrån det initierar och föreslår vi förändringar som behöver göras
i redovisningen och i systemuppsättningen.
Våra redovisnings-, ekonomi- och systemkonsulter har lång
erfarenhet från ekonomiarbete inom staten och är vana vid att
arbeta med flera kunder parallellt, samtidigt som kundnärhet är
viktigt för oss. Vi bidrar med en ökad kompetens och minskar
sårbarheten då vi ser till att det alltid finns backup. Vi har ett brett
nätverk och goda kontakter med andra myndigheter inom
statsförvaltningen. Vårt arbetssätt bygger på att hantera många
kunder som har likartade behov, snarare än att hantera stora
transaktionsvolymer av olika moment. Det innebär att vi gör ett
moment för alla kunder samtidigt.
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