
Lønnsomhet
uten grenser

Hensikten med MMC forretningskonsept 
er å hjelpe bedriftskunder til bedre 
lønnsomhet og smartere drift. Vi har 
strukturert det i 4 forretningsområder, som er 
Forretningsførsel, Regnskapsrådgivning/
IT, Forretningsrådgivning og 
Forretningsutvikling.
Det er et fleksibelt konsept som tar bedriften til 
det lønnsomhetsnivået du ønsker og er klar for. 
Det er opp til deg og hva du har behov for.

Du kan få bedre lønnsomhet 
i din bedrift

Du kan forenkle driften av regnskap, lønn, årsoppgjør m.m. ved å 
bruke MMC Forretningsførsel

Mange er usikre på hvordan de kan forenkle driften for å øke 
lønnsomheten. Svaret finner du i konseptet 
MMC forretningsførsel. Med den metoden kan du gjøre enkle, 
kostnadseffektive og lønnsomhetsskapende grep. 
Den består av Arbeidsmetodikk, Arbeidsverktøy/teknologi og 
webside, Kompetanse, Salg/markedsføring. 

Arbeidsmetodikk

Hensikten med denne metodikken er å frigjøre tid gjennom 
god struktur og fremgangsmåter basert på beste praksis. Den 
forebygger tidstap og fremtidige problemer fordi du gjør arbeidet 
på rett sted, til rett tid og til riktig kostnad.

Vi gjør lederen SMARTERE
og forretningslivet ENKLERE

Forenklet drift - enklere hverdag Dine muligheter for komplett løsning
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Arbeidsverktøy/teknologi, 
webside - en målrettet 
forretningsteknologi med 
fokus på hele bedriften
MMC arbeidsverktøy/teknologi gir uendelige muligheter for 
bedriften. Du vil oppleve å få tilgang til teknologi som 
effektiviserer og innoverer på en bedre måte enn mange er 
vant med.

MMC teknologiplattform består av fire digitale plattformer: 
Brukerplattform (rolleavklaring), Programplattform 
(programmene oppgavene skal utføres i og hvem som skal 
ha tilgang til hva), Arbeidsplattform (arbeidsdeling, lagring, 
dokumenttilgang, sikkerhet), og Driftsplattform (der det gis 
tilgang til programvare og brukerstøtte med høy kvalitet på 
sikkerhet og oppetid). 

En webside med tydelig profilering av tjenester 
og kompetanse innrettet mot forbedret 
lønnsomhet for kundebedrifter. 

Smarte og riktige valg Vi ser dine muligheter og verdier

Vågsallmenningen 10, N-5014 Bergen
Tlf.: +47 55 54 49 00

www.mmcpartner.no

Kompetanse

Konseptet MMC Forretningsførsel gir tilgang til en 
unik kompetanse.

Kompetansen er bygget inn i:
• Det nettverket det gis tilgang til - en kompetanse som 
 både supplerer og forsterker egen kompetanse
• Driftsmodellens arbeidsverktøy
• Den systemorienterte kompetansen som ligger i 
 IT-delen.

Nettverk - Arbeidsverktøy - Systemer

Veldrevet bedrift

Vi brenner for at du skal få tid og rom 
til å drive med kjernevirksomheten i din bedrift 

og få bedre lønnsomhet.

Hva trenger du hjelp til?

http://www.mmcpartner.no
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