
TEMPUS SERVA er et revolutionerende nyt værktøj, 
der gør det muligt at designe og visualisere processer 
og opbygge sagsgange lynhurtigt. Systemet er 
så nemt at benytte, at komplekse processer kan 
opbygges og præsenteres med fuld funktionalitet i 
løbet af få dage eller timer. Det giver konsulenter og 
rådgivere en række banebrydende nye muligheder 
for at udarbejde og præsentere projekter for 
medarbejdere og kunder. 

For konsulenten på job er 
TEMPUS SERVA en ny måde at 
samarbejde med kunden på. 
Hvor detaljeret planlægning 
tidligere tog mange timer, inden 
den egentlige opbygning af sy-
stemet kunne påbegyndes, lader 
TEMPUS SERVA konsulenten 
bygge systemet sammen med 
kunden på stedet. 

Dermed spares tid, og sam-
arbejdet koncentreres om det 
væsentlige, mens misforståelser 
undgås. Samtidig betyder de 
sparede arbejdsgange, at konsu-
lenten vil kunne udføre en stor 
del af det arbejde, som tidligere 
kræver specialistviden inden for 
IT. Det giver lavere omkostninger 
og knytter konsulenten tættere 
til opgaven og kunden. 

TEMPUS SERVA adskiller sig fra 
gamle løsninger til systemud-
vikling ved at være en modul-
opbygget platform til udvikling 
af applikationer, der er ekstremt 
hurtigt og intuitivt at benytte. I 
stedet for programmering be-
nyttes et sæt standardmoduler, 
der kan vælges og konfigureres 
med få klik. Dermed kan alle ty-
per projekter designes, stort set 
mens de formuleres af konsu-
lent og brugere. 

Som TEMPUS SERVA-konsulent 
står man aldrig alene. Vores 
specialister bakker dig altid op 
med undervisning og assistan-
ce - også ude hos kunden. Det 
sikrer, at du som konsulent kan 
fokusere på arbejdet og levere 
den optimale løsning for kunden. 

Gør projekterne 
digitale med 
TEMPUS SERVA

MOBILITY
Tempus Serva er født som mo-
bil løsning. Har du bygget en 
løsning, kan samarbejdspartnere 
og kunder benytte den, uanset 
hvor de er, og uanset om de 
ønsker at bruge desktop, tablet 
eller smartphone.

SMERTEFRI  
INTEGRATION
Tempus Serva indeholder en 
række værktøjer, der gør det 
nemt at integrere til eksiste-
rende IT-systemer.

SIKKERHED OG  
SPORBARHED

Med Tempus Serva SERVA 
er du sikret de nødvendige 
værktøjer til at leve op til din 
branches krav om sporbar-
hed og sikkerhed i forhold 
til dokumentation af alle 
hændelser. Det gør det nemt 
for dig at opfylde krav fra 
kunden og lovgivning på 
området.
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FORDELE
TEMPUS SERVA er en next ge-
neration platform, som giver dig 
mulighed for lynhurtigt at skabe 
specialudviklede løsninger.

• Du skal ikke kode din appli-
kation, men konfigurerer selv 
løsningens grundkomponenter.

• Uddannede superbrugere kan 
selv skabe og vedligeholde 
dynamiske løsninger i TEMPUS 
SERVA.

• IT- udvikling bringes tættere til 
forretningen.

• Den Webbaserede udviklings-
platform skaber mulighed for 
mobileløsninger inden for få 
timer.

• Digitale Value Streams automa-
tiserer og sikrer arbejdsgange.

• Dataindsamling via oprettelse 
af spørgeskemaer, samle filer 
og l gældende IT understøttede 
arbejdes processer.

TEMPUS SERVA App store
En lang række færdige applikationer 
stilles gratis til rådighed ved køb af 
brug af TEMPUS SERVA – eksem-
pelvis: 
 

• CRM og markedsanalyse
• Klinisk registrering
• Programledelse
• Mobil inspektion
• Kontraktstyring
• Dokumentgenerator
• ABC analyseværktøj
• Medlemsregistre
• Opgavestyring
• Change Management

OM TEMPUS SERVA 
TEMPUS SERVA er en dansk IT-virk-
somhed, der i bygger på års erfaring 
fra konsulenthusene KPMG og PWC. 
Grundfilosofien er at udvikle en 
platform, som gør det muligt for 
forretningskonsulenter at udvikle 
Enterprise løsninger uden at kode. 
TEMPUS SERVA har være benyttet 
af større virksomheder og organisa-
tioner siden 2009.

DIGITALE VALUE STREAMS
Digitalisering tager afsæt i work-
flows/livscyklus for data, der ligger 
i systemet.  Der kan måles på alle 
steps af processen, og opgaver kan 
automatisk eksekveres på bestemt 
tidspunkter.
Value streams kan ske på tværs 
af værdikæden i samarbejde med 
kunder eller leverandører.

PROTOTYPING
Under opbygning af operationel-
le systemer kan man indhentes 
stor viden tidligt i processen ved 
at udarbejde en prototype. Det 
gælder både, når der arbejdes med 
en proces, en datamodel eller en ny 
mobilapplikation. Ydermere kan 
en prototype fungere som meget 
præcis specifikation af et senere 
system. TEMPUS SERVA gør 
det muligt at opbygge prototyper 
hurtigere og enklere end nogensin-
de før. 

DATAINDSAMLING
Uanset om behovet er spørge-
skemaer, indsamling af filer eller 
levering af valideret kvalitetskon-
trol kan du gøre det hele et sted. 
TEMPUS SERVA platformen er 
meget sikker og kan benyttes til 
alle former for fortrolig informa-
tion, herunder personfølsomme 
data.

TEMPUS SERVA
anvendelsesmuligheder
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