Valtoris strategi 2019-2022
Prioriterade områden och målsättningar i
strategin

Det finns vissa bestående principer i Valtoris
verksamhet

UPPFYLLANDE AV
SÄKERHETSKRAVEN

ENHETLIGHET ÖVER
ORGANISATIONSGRÄNS
ERNA

KOSTNADSEFFEKTIVITET I
STATSFÖRVALTNINGENS
ICT-TJÄNSTER

Genom att tillämpa
riskhanteringsmetoder ser vi
till att kraven som satts upp för
våra kunders verksamhet och
våra tjänster uppfylls, och i
hela vår verksamhet
säkerställer vi att de
fastslagna säkerhetskriterierna
uppfylls.

Vi stöder interoperabiliteten
mellan de digitala
tjänsterna, IT-lösningarna
och den tekniska
uppbyggnaden samt ett
smidigt samarbete över
gränserna för
statsförvaltningens
ämbetsverk.

Vi försöker alltid välja de mest
kostnadseffektiva alternativen
och medverka till att den
grundläggande
informationstekniken
förenhetligas – dock så att
tjänstekvaliteten och
användarupplevelsen svarar
mot det överenskomna.
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Klara prioriteringar krävs i tillgodoseendet av kundernas
olika behov och Valtoris grundläggande uppgifter
FÖRVÄNTNINGAR PÅ VALTORI
Stöd för den
accelererande
utvecklingstakten hos
kunderna samt
beaktande av
skillnaderna i behoven
och önskemålen

KUNDFOKUSERING

Säkerställande av att
kraven i
myndighetsverksamheten uppfylls

Behärskande av
helheten och
säkerställande av
interoperabiliteten

UTMANINGAR GÄLLANDE PRIORITERINGEN I
VALTORIS VERKSAMHET

KUNDORIENTERING

Ordnande av
gemensamma
grundläggande ITtjänster

FÖRENHETLIGANDE
KOSTNADSEFFEKTIVITET

PRIORITERING &
SÄKERSTÄLLANDE AV
GENOMFÖRANDEKAPACITETEN
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Valtori bör bli alltmer kundorienterat, utnyttja
partnernätverket bättre och tillhandahålla alternativa
lösningar för att effektivisera kundens verksamhet
Påtvingat
förenhetligande
+ ett flertal
kundspecifika
lösningar

Produktionen i
fokus

Mycket görs på
egen hand

Utmaningarna i
tjänstekvaliteten

Kunden i
fokus

Säker och
störningsfri
drift

Flexibilitet
och
kompetens
med hjälp av
partnernätverk

Smidighet
genom
standardiserade
alternativ

Deloptimering
av Valtoris
kostnader

Effektivitet i
kundens
verksamhet
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Med stöd av de prioriterade områdena i Valtoris
strategi kan den kundfokuserade visionen uppnås

Arbete hos
staten – smidigt
och tryggt

FÖRSTKLASSIG
KUNDERFARENHET
OCH -INSIKT

PÅLITLIGA, SÄKRA
OCH FLEXIBLA
TJÄNSTER

RATIONELL
VERKSAMHET
OCH LEDNING

UTMÄRKT
MEDARBETARERFARENHET OCH
KOMPETENS
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Prioriterade områden och huvudteman i
Valtoris strategi
Kompetenta
medarbetare
som är stolta
över sitt
arbete

Samarbete
med
kunden

Betrodd
partner

FÖRSTKLASSIG
KUNDERFARENHET
OCH -INSIKT

Insikter om
helhetsbilden

Tydlig och
transparent
kommunikation

UTMÄRKT
MEDARBETARERFA
RENHET OCH
KOMPETENS

Alla tjänster
enkelt från
en part
Drifts- och
informationssäkerhet

Standardiserade
tjänstealternativ

PÅLITLIGA, SÄKRA
OCH FLEXIBLA
TJÄNSTER
Tjänster i
alla
situationer
24/7

Attraktiv
arbetsgivarimage

Integratörsroll
Hantering av
ett mångsidigt
partnernätverk

Effektivisering och
automatisering av
processerna

Minimering av
kundspecifika
lösningar

Förebyggande
av
dataskyddshot
genom
samarbete

Aktiv
kunskapsutveckling

Förkortning av
genomströmningstiderna

Prioritering
av nya
projekt

RATIONELL
VERKSAMHET
OCH LEDNING

Tydliga mål,
indikatorer
och
uppföljning

Statsförvaltningens
kostnadseffektivitet
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