Viden og erfaring
Vores viden og erfaring stammer fra mange års arbejde som
konsulent eller fra ledende stillinger indenfor IT, økonomi og
HRM.

•

IT strategi og planlægning

•

IT sikkerhed

•

Performance Management

•

Koncernrapportering

•

Kompetence udvikling og måling

LELLO
Konsulentens personlige egenskaber
samt faglige viden og erfaring er efter
vor mening den vigtigste forudsætning for et positivt resultat.

Primære samarbejdspartnere:
Zobbe Consult
Faarup & Partners
Walk the Talk

Valg af konsulent
At engagere en konsulent skal sammenlignes med at

Revisorfirmaet Chr. Lysehøj

ansætte en ny medarbejder. Stil dig selv følgende spørgsmål, når du skal vurdere om konsulenten skal hjælpe

•

Tilfører konsulenten viden og erfaring til kundens
organisation.

•

Kontakt Lars Ole Ottesen
mobil:
40 548 448
e-mail:
ottesen@lello.dk

Er kemien mellem konsulenten og kunden i orden?

LELLO Aps
Vodroffsvej 61, 1900 Frederiksberg C

•

Har konsulenten gode referencer.

www.lello.dk

•

Kan konsulenten drive den proces, som skal føre

tlf.:
fax.:

frem til resultater.

3695 9077
3296 8137

LELLO

med opgaven.

Specialydelser

Specialydelser

Performance Management

IT sikkerhedsregnskab

Lær af fortiden for at lede nuet til fremtiden. Sætningen er

Der bruges mange ressourcer på at sikre IT systemerne og

banal, men essensen er vigtig. Vi kan hjælpe dig med at samle

beskytte dem mod interne og eksterne trusler. Men spørgs-

Det er vigtigt at se virksomheden fra flere vinkler og være klar

og systematisere data om økonomi og andre performanceda-

målet er, om ressourcerne bruges rigtigt? Ved at udarbejde et

over at ikke to virksomheder skal behandles ens. Vi benytter

ta, så du styrker grundlaget for dine fremtidige beslutninger.

IT sikkerhedsregnskab får man ikke blot en bred vurdering af

os af flere metodikker som hver fokuserer på forskellige sider

Se også vore løsninger i samarbejdet

IT systemernes sikkerhedsniveau. Man får også mulighed for

af virksomheden, kort sagt - Forretningsudvikling med hel-

med AARO Systems og IT Optima.

at vurdere, om ressourcerne bruges optimalt. IT sikkerheds-

Forretningsassistance
med helhedssyn

hedssyn.

regnskabet fortæller, om indsatsen modsvares af

Kun på den måde

en tilsvarende høj forretningsmæssig sikkerhed

kan vi være en god

Service Management

sparringspartner for

Professionelle og succesrige leverancer kræver en dygtig leve-

ledelsen.

randør, men i lige så høj grad en dygtig kunde. Den dygtige

Er du leder af en
virksomhed, har du

leverandør kan hjælpe kunden på vej hvis man har en god
kundestyringsmodel!

samt reduktion i tab og ekstraudgifter.
IT sikkerhedsregnskabet er et værktøj til at fokusere indsatsen. Målet er at beskytte virksomheden

Spil ikke
mod tab, samtidig med at sikkerhedsløsningerne
terning med din
IT sikkerhed. giver forretningsmæssig værdi. Udgangspunktet er
et IT sikkerheds check-UP med en gennemgang af

det samlede ansvar.

ITEL er en god ramme for styring af IT

Du kan have en

leverandører, men også omfattende og

virksomhedens aktuelle sikkerhedsrisici og de eksisterende

dygtig økonomichef, salgschef m.fl. som du kan konsultere,

i mange tilfælde for tung. LELLO har

sikkerhedsløsningers evne til at dæmme op for disse risici.

men de har ikke det samme behov for et helhedssyn på virk-

mange års erfaring med praktisk leve-

somhedens problemer som dig selv.

randørstyring, og har metoder og værk-

LELLO assisterer med udgangspunkt i helhedssynet på din
virksomhed.

tøjer til at optimere implementeringen

ITIL modenhedsmåling

af ITIL, se også ITIL modenhedsmåling.

ITIL er et godt værktøj, men også meget omfattende. Omfanget og varigheden af ITIL projekter er ofte årsag til at fokus
undervejs forsvinder fra de problemer, som er mest generen-

Interim Management

Vi kan hjælpe din virksomhed med effek-

Lej en person med bred ledelseserfaring
som del af dit team i en periode. Ledel-

tiv måling, rapportering og IT sikkerhed så

seserfaring kombineret med faglig viden

du på et fast grundlag kan lede din virk-

med partnere, se bagsiden.

En enkel og hurtig måde at finde forbedringspotentialet i din
IT afdeling er at bruge vores ITIL modenhedsmåling. Du kan
lave en selvvurdering af jeres ITIL stade på vores hjemmeside.

indenfor økonomi, Human Ressource,

somhed sundt og lønsomt.

LELLO arbejder i et netværk

de for brugerne.

salg og IT fører til hurtige, effektive resul-

Udbyttet af selvvurderingen er en oversigt, som giver et bille-

tater; evt. med anvendelse af Balanced

de af hvordan IT afdelingen arbejder i forhold til de bedst fun-

Scorecard.

gerende afdelinger – Best Practice. Laver du vurderingen
periodisk, kan måle fremdriften i ITIL projektet.

Fyld tomrummet indtil
ny leder er på plads.

LELLO og partnere har stor erfaring med indførelse af ITIL og
hjælper gerne med tolkningen af resultaterne.

