KNORD: OfficeLink®

slår andre systemer
med flere længder
OfficeLink® har gjort en stor forskel hos Knord, og for undervisningsinstitutionen, der rummer
både erhvervs og gymnasiale uddannelser, er rapporteringsløsningen med til at holde fokus og sikre
stabil drift. ”OfficeLink® slår andre systemer med flere længder,” siger Filip Lange, der er ressourcedirektør ved Knord.
Knord har 400 medarbejdere i Frederikssund, Hillerød og Lyngby, og det samlede elevtal er 3200. Hele fem forskellige
ungdomsuddannelser ligger under Knord, og udgangspunktet er høj faglighed, nærhed og plads til den enkelte elev. De
fire afdelinger er EUX Business, EUD Business, 10. klasse EUX Business, 10. klasse EUD Business og 10. klasse Business
(EUD 10), HHX på Handelsgymnasiet samt STX på Lyngby Gymnasium. Derudover har Knord også Praktikcenter, Hovedforløb og Kursuscenter.
Løser udfordringer indenfor kort tid
Filip Lange, der på femte år er ressourcedirektør hos Knord, har en fortid fra konsulentbranchen indenfor skoledriftsområdet hos Deloitte. Derfor er hans viden om undervisningssektorens drift rigtig stor, han siger: ”Da jeg startede hos
Knord, kendte jeg jo til de rapporteringsværktøjer, der findes, så da BDO kom og præsenterede OfficeLink®, blev jeg
meget begejstret; for her var der et værktøj, som var intuitivt, simpelt opbygget og virkelig effektivt.”
”Samarbejdet med BDO er fyldt med positive løsninger, og Supportteamet hos OfficeLink® er uhyre effektivt. Når vi
har en udfordring, tager vi kontakt og under 24 timer efter, har vi løst det. Vi betaler en fair pris for de ydelser, som vi
får, og jeg har faktisk aldrig oplevet at få en ublu regning,” siger Filip Lange.
Undlader faktisk aldrig at anbefale OfficeLink®
Indenfor skoleområdet fylder budgettering og afrapportering meget. ”Samarbejdet med uddannelsescheferne er vigtigt, og de er ikke specielt begejstrede for Excel, men rapportere og budgettere, det skal vi. OfficeLink® har vist sig at
være det helt rigtige for os. Rapporteringsløsningen, der er baseret på business intelligens, er et koncept, der virkelig
løser mange af vores udfordringer, og vi sparer meget tid. Overblikket er fantastisk. Det er nemt, når alle nøgletal er
på en enkelt side, og vi får skabt en helhed, som gør os bedre til at træffe de rigtige beslutninger,” fortæller Filip Lange,
der supplere med at nævne, at han ikke undlader at fremhæve OfficeLink® overfor andre, der som han sidder med
skoleøkonomi.
”Med OfficeLink® er det nemt at lave et forecast på et scenarie, og når først ankerbudgettet er opstillet, kan vi nemt
få andre poster med ind og dermed hurtigt tage højde for eventuelle ændringer i løbet af året; undervisningssektoren
gennemgår jo mange forandringer, og det er nemt, at kunne forestille sig konsekvenserne af en ændring, og det kan vi
med dette værktøj. Faktisk vil jeg sige, at der er oceaner af muligheder med OfficeLink®. Jeg kunne ønske mig en integration med Lectio, der er det system, vi bruger til elevtal, læretid og tidsregistrering; for så ville vi kunne få endnu bedre data på driften. Det ønske er hermed givet videre til OfficeLink® udviklerne, lyder det fra Knords ressourcedirektør.”
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