
Control Intelligence
Arbejd smartere, hurtigere, 
innovativt og reducér risici



DCI og Deloitte?
 

Den måde virksomheder driver forretning 
på har ændret sig for altid. Teknologiens 
udvikling har ændret den gamle forståelse 
og udnyttelse heraf og skabt nye mulighed-
er. Og så kræver dagens forretningsklima 
fleksibilitet.
 
Der stilles stadig stigende krav om mere 
innovation og hurtigere reaktion på 
forandringer i markedet. Med stramme 
budgetter, og infrastrukturer, der ofte er 
forældede, kan det se ud som voldsomme 
udfordringer, men det behøver det ikke at 
være.

Det er ganske nemt med Deloitte Control 
Intelligence (DCI) - vi har værktøjet og I be-
stemmer selv omfanget og tempoet. Opdag 
hvordan DCI kan understøtte din forretning 

og hvordan vi kan hjælpe dig.

 

”Danske virksomheder har stort fokus på
digitalisering og mener det vil transformere 
deres selskaber inden for kort tid, men mange 
mangler redskaberne til at komme i gang” 
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Din og andres virksomhed vil ofte det samme 
- arbejde smartere og hurtigere. I vil begge 
arbejde mere effektivt og på tværs af organi-
sationen for at reducere risici og i fællesskab 
skabe mere innovation og vækst til virksom-
heden. Af disse grunde og andre, er brug af et 
værktøj en god ting.



Enhver virksomhed arbejder med compli-
ance, risici og kontroller, men det bety-
der ikke, at enhver virksomhed gør det 
optimalt. Det gør det ikke nemmere, at 
mange oplever, at det kan være en jungle 
at finde det rigtige værktøj til at understøtte 
opgaverne. Nogle undlader måske at bruge 
et værktøj, men går så glip af fordelene ved 
automatisering. 

Nogle systemer er til for at løse meget 
specifikke problemstillinger og nogle er 

bygget til ét særligt formål.
 
Derfor er det ofte systemet, der definerer, 
hvad der konkret automatiseres fremfor, at 
det er jeres udfordringer og opgaver, der 
definerer systemet. 

Det betyder, at nogle virksomheder 
ender op med ”risiko gaps” og manglende 
gennemsigtighed på tværs af organisa-
tionen.

Det har vi gjort op med med Deloitte Con-
trol Intelligence. Med afsæt i jeres organi-
sation og behov definerer vi sammen, hvad 
der kan automatiseres. 

Ved i højere grad at fokusere på de 
muligheder, som automatisering medfører, 
får I en væsentlig og stærk konkurrencep-
arameter gennem en intelligent og smart 
styring af jeres virksomheds forretnings-
gange. Årsagen er også at I opnår værdi 
ved at linke  flere områder sammen i én 
integreret løsning.

Brugen af værktøjet kan vokse i takt med, at din virksomhed vokser og ændrer sig
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Værktøjet hjælper dig med at forankre 
risici, kontroller og øvrige opgaver i jeres 
processer, organisation og styrker ejerskab 
hos jeres medarbejdere.
Vi yder proaktiv rådgivning, når ændringer i 
jeres virksomhed opstår 

Værktøjet understøtter en årlig proces for 
risikostyring og kontroller DCI bidrager til, 
at I gradvist styrker jeres modstandskraft 
og parathed i forhold til reducering af risici 
på tværs af hele organisationen. 

DCI bidrager således til, at I med den 
integrerede løsning kan opnå værdi ved 
øget gennemsigtighed i risici, reduktion i 
vedligeholdelse af kontroller i overlappede 
afdelinger, besparelser i rapportering mv.
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Vi har bred erfaring med automatisering og 
kan sætte os i jeres sted

• Vi har praktisk erfaring med at opsætte og 
tilpasse DCI til mange typer af virksomheder og 
brancher 

• Vi rådgiver om et effektivt setup, der gør det 
nemt at integrere DCI i jeres daglige rutiner 

• DCI sikrer et effektivt og gennemsigtigt workflow 

• DCI kræver minimal træning, alle kan være med 

• DCI skaber et sikkert rum for udveksling af data, 
reducerer udveksling via emails og fælles drev

Deloitte Control Intelligence skaber værdi i din virksomhed
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