Value groupValue
Purpose Vision
Purpose Hope

Väärtus
Visioon
Kindlustunne

Selgitus
Aita kliendil ette näha ärikeskkonna suundumusi
Anna klientidel ja kasutajatele kindlustunnet oma organisatsiooni tuleviku suhtes

Purpose

Social responsibilitySotsiaalne vastutus
Aita kliendil olla sotsiaalselt vastutustundlikum

Career
Career

Network expansionVõrgustik
Marketability
Turustatavus

Career
Personal
Personal
Personal
Personal

Reputational assurance
Maine
Tagab otsustajate ja kliendi hea maine ega ohusta seda
Design and aesthetics
Disain ja esteetikaPaku esteetiliselt nauditavaid tooteid või teenuseid
Growth and development
Kasv ja areng
Aita kasutajatel ja kolleegidel isiklikult areneda
Reduced anxiety Meelerahu
Aita kasutajatel ja teistel töötajatel organisatsioonis end turvalisemalt tunda
Fun and Perks
Lõbu ja nauding Suhtlus on nauditav või muul viisil rahuldust pakkuv

Aita kasutajatel ja kolleegidel laiendada oma professionaalset koostöövõrku
Võimalda kasutajatel ja kolleegidel ennast oma valdkonnas paremini turustada

Säästa klientide ja ettevõtte aega

Näide
Nielseni jaemüügi- ja analüüsiteenused aitab jaemüüjatel ette näha muutusi pakutavate toodete nõudluses
Microsoft Azure annab IT-spetsialistidele kindlustunde, et nende süsteemide koostöö on sujuv
Hambaravi ja meditsiiniliste toodete hulgimüüja Henry Schein korraldab oma töötajate, klientide ja tööstusharu partnerite osalemist
heategevuslikes programmides.
LinkedIn on maailma suurim professionaalide võrgustik
Autodesk pakub klientidele koolitust ja sertifitseerimist, mis suurendab ehitusinseneride, konstruktorite ja arhitektide usaldusväärsust
IBM tugev maine põhiturgudel kaitseb klientide otsustajaid tehtud valiku kritiseerimise eest
Andmekeskuse operaator EQUINIX rakendab läbimõeldud disaini kui vahendit IT inseneride poolehoiu võitmiseks
SASil on ulatuslikud koolitus- ja sertifitseerimisprogrammid andmeteaduse alal.
FM Global pakub inseneriteenuseid, mis aitavad vähendada äritegevuses intsidente ja katastroofe.
Salesforce kutsub kasutajaid oma WorldTouri, et need saaks teavet uute toodete kohta ja kuulda muljetavaldavaid esinejaid.

ProductivityTime savings

Aja kokkuhoid

ProductivityReduced effort
ProductivityDecreased hassies
ProductivityInformatsion
ProductivityTransparency

Pingutuse kokkuhoid
Aita ettevõttel asju teha väiksema pingutusega
Vähem probleemeAita kliendil vältida probleeme ja tarbetuid sekeldusi
Info
Aita klientidel saada infot
Läbipaistvus
Anna klientidele selge ülevaade ettevõttest

IQVIA teenindab farmaatsiaettevõtteid, viies läbi kliinilisi uuringuid ja pakkudes müügiagentide teenuseid
American Express OPEN on tuntud äriklientide suurepärase klienditeeninduse poolest
Kaugdiagnostika ja MyJohnDeere äpp teavitab põllumehi mulla- ja ilmastikuoludest
Workday pilvepõhine tarkvara annab personalijuhtidele ülevaate töötajate suurest valikust inimkapitali andmetest ja mõõdikutest.

OperationalOrganization
OperationalSimplification
OperationalConnection
OperationalIntegration
Access
Availability
Access
Variety
Access
Configurability

Organiseeritus
Lihtsustamine
Suhted
Integreerimine
Saadavus
Valik
Konfiguratsioon

Bloomberg vahendab oma klientidele suurt hulka informatsiooni.
Intuiti QuickBooks muudab raamatupidamise lihtsamaks väikeettevõtete jaoks.
Rakenduspõhine suhtlusplatvorm Slack aitab töötajatel paremini suhelda
Accenture aitab klientidel integreerida lahusseisvaid IT-süsteeme.
FedExi tarne- ja äriteenused on saadaval peaaegu kõikjal USA-s.
United Rentals pakub suurt valikuid rendilahendusi paljudes asukohtades.
Microsoft'i Azure pilviteenus on tuntud oma paindlikkuse poolest.

RelationshipResponsiveness
RelationshipExpertise
RelationshipCommitment

Kiirus
Asjatundlikkus
Pühendumus

Aita klientidel olla rohkem organiseeritud
Vähenda keerukust ja hoia asjad lihtsalt
Ühenda organisatsioonid ja kasutajad nii sisemiselt kui ka väliselt
Aita kliendil Integreerida ettevõtte erinevad süsteemid
Taga toote või teenuse kättesaadavus õigel ajal ja õiges kohas
Paku toodete ja teenuste laia valikut
Paku tooteid või teenuseid, mida saab hõlpsasti konfigureerida vastavalt kliendi
vajadustele
Reageeri kiiresti ja professionaalselt kliendi organisatsiooni vajadustele
Paku asjakohast oskusteavet vastavalt ärivaldkonnale või turule
Näita pühendumust kliendi edule

Workday Human Capital Management annab personalijuhtidele juurdepääsu organisatsiooni tööjõu analüütilisele juhtimislauale

RelationshipStability
Stabiilsus
Taga tegevuse jätkuvus kliendi hoomatavas tulevikus
RelationshipCultural fit
Kultuuriline sobivus
Sobita end kliendi kultuuri ja inimestega
Strategic Risk reduction
Riski vähendamineKaitse klienti asjatute kaotuste ja riskide eest
Strategic Reach
Tegevuse ulatus Võimalda kliendil tegutseda rohkemates kohtades või turusegmentides
Strategic Flexibility
Paindlikkus
Paku rohkem kui standardtooteid et võimaldada kohandatavust
Strategic Component quality Komponentide kvaliteet
Paranda kliendi toodete või teenuste tajutavat kvaliteeti

Genesys käivitas Net Promoter System´i, et koheselt reageerida kliendi probleemidele
Ecolab määrab igale kliendile personaalse eksperdi ja pakub optimeeritud täislahendust
GE Aviation panustablisaks tehnoloogia müümisele lennuettevõtjate edusse, pakkudes teenuseid mis uute tehnoloogiate kasutamise
optimeerimiseks.
Kindlustajate nagu Chubb ja Lloyd's of London suur rahvusvaheline kliendibaas tagab pikaajalise stabiilsuse
Salesforce.org pakub mittetulundusühingutele olulist allahindlust.
Aon pakub oma klientidele riskide vähendamiseks mõeldud kindlustus- ja konsultatsiooniteenuste kogumit
World Clock Meeting Planner aitab klientidel korraldada konverentskõnesid üle kogu maailma.
Boschi inseneribüroo teeb aastas üle 800 kohandatud projekti.
Programm "Intel Inside" võimaldab arvutitootjatel Inteli kiipide kasutamist, mis kõneleb seadmete jõudlusest ja töökindlusest.

Economic Improved top line
Economic Cost reduction
Performance
Product quality
Performance
scalability

Suuremad tulud Aita kliendil suurendada tulusid
Väiksemad kulud Aita kliendile vähendada kulusid
Toodete kvaliteet Paku kvaliteetseid kaupu või teenuseid
Skaleeritavus
Reageeri kiiresti suurenenud nõudlusele, lisandunud protsessidele või ülesannetele

Amazon pakub kauplejatele oma logistikateenust, mis võimaldab kaupmeestel suurendada tulusid.
Wipro vähendab klientide kulusid, võimaldades neil IT-funktsioone allhankida
Cumminsil on kvaliteetsete veoautode ja tööstusmootorite maine.
Amazon Web Services pakub pilvandmetöötlust, mis pakub efektiivselt arvutiressursse vastavalt nõudluse kasvule

Performance
Innovation

Innovatsioon

ABB on tunnustatud innovaator väga erinevates tehnoloogiates alates tööstuspumpade ajamitest kuni merenduse elektriliste
tõukejõusüsteemideni.
Õhuruumi- ja kaitseettevõte Northrop Grumman peab vastama uute toodete puhul tellija nõuetele või riskib kaotada tulusaid
kaitsekokkuleppeid.
Uute ravimite ravikindlustuse katte säilitamiseks peab Pfizer pakkuma vastuvõetavaid hindu.
Cube, Fenergo ja teised finantstehnoloogiasektori ettevõtted on aidanud suurtel pankadel tagada vastavuse ülemaailmse finantskriisi
tõttu karmistunud regulatsioonidele
Audiitorfirmad, näiteks KPMG, peavad tagama eetilised äritegevus või riskima, et neid vallandatakse või trahvitakse.

Paku uuenduslikke võimalusi

Table stakesMeeting specifications
Nõuetele vastavaus
Vasta kliendi nõuetele ja spetsifikatsioonidele
Table stakesAcceptable Price Sobiv hinnatase Pakub tooteid või teenuseid vastuvõetava hinnaga
Table stakesRegulatory compliance
Regulatiivne vastavus
Vasta regulatsioonidele ja seadustele
Table stakesEthical standards

Eetilised standardid
Teosta oma tegevust eetiliselt

