
Digital Transformation Driver
Automation, processer och kultur i ett paket



I en alltmer föränderlig värld blir det viktigare att snabbt kunna anpassa verksamheten efter nya 
förutsättningar. Det viktigaste verktyget för detta är förmågan att anamma ny teknologi - det vill säga 
digital transformation. För att lyckas med digital transformation krävs att man parallellt driver samtliga tre 
grundpelare; kultur, processer och teknologi. DX Driver är utformat för att holistiskt driva samtliga dessa i en 
nydanande paketering bestående av fyra ingående delar.
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Ett öppet ramverk 
för automation 

av IT-infrastruktur 
med välkända 
OpenSource-

komponenter fritt att 
vidareutveckla.

Analys, anpassning 
och utveckling av 
ramverket utfört av 

våra specialister 
tillsammans med er, 
för att möta samtliga 

kravställningar. 

En leveransmodell 
som transformerar 
IT-avdelningar mot 
ett agilt arbetssätt 

och tillhörande 
processer lämpade 

för automation. 

Införandet av en 
DevOps-kultur 
för att snabbt 

kunna anamma 
ny teknologi och 

exponera mot resten 
av verksamheten.

Ramverk Utveckling Processer Kultur

Självbetjänad IT och konsumerbar infrastruktur
Att automatisera IT-system är ett första steg, men för att realisera det sanna värdet av automation 
behöver denna tillgängliggöras för resten av verksamheten - IT-konsumenterna. Detta är nyckeln för de 
organisationer som redan hanterar leveransprocesser i ett system som ServiceNow. Tillgängliggörandet 
sker exempelvis med en självbetjäningsportal i ServiceNow, så att leveransprocessen på ett tryggt och 
förutsägbart sätt integreras med infrastrukturen och digitaliserar verksamheten.

Flexibilitet utan kompromisser
Inlåsningar och begränsningar hör inte hemma i ett ramverk för automation. Komponenterna i 
ramverket består av verktyg och system med öppen källkod. Detta för att maximera öppenhet, 
möjlighet till community-baserad support och för att göra det enkelt att integrera. Att använda 
välkända öppna verktyg gör det också enklare både att lära upp och att attrahera talang.

Ett agilt arbetssätt
Ni kommer ha etablerat tvärfunktionella team samt ökat samarbetet mellan drift, utvecklingsteam 
och arkitektteam. Vi för dessa närmre varandra samtidigt som vi hjälper er ställa om till ett agilt sätt att 
arbeta med automation och utveckling. Ni kommer ha anammat den kultur och de processer som 
behövs för att på ett tillförlitligt sätt dra full nytta av befintlig såväl som tillkommande teknologi på ett 
automatiserat sätt

Självständighet 
En konsekvens av att arbeta med välkända komponenter och ha ett agilt och strukturerat arbetssätt 
kring automation gör att man får ett motiverat team utan externa beroenden och att man får lättare 
att rekrytera. Inbyggt i vår leveransmodell är att ni själva skall kunna förvalta och vidareutveckla det 
ramverk och den automation vi tillsammans byggt. 

Resultat
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Analys, anpassning, utbildning 
och implementation av 

ramverket.  Finns en befintlig 
plattform säkerställer vi 

att den fyller alla krav och 
kompletterar om det behövs. 

Annars levererar vi vår 
standarduppsättning.

Analys & implementation

Integrationer och utveckling 
av automations use-cases 

sker i ett sprintbaserat format 
med ett agilt arbetssätt. Vi 
arbetar sida vid sida med 

er för att säkerställa er 
självständighet efter utförd 

leverans. 

Löpande utveckling, support 
och designhjälp finns att tillgå 

vid behov. Vi vill att våra 
kunder är så självständiga 

som möjligt, men vi vet också 
att det ibland behövs stöd vid 

resursbrist eller specialfall. 

Agil utveckling Valfri support

Vårt syfte
Vi driver digital transformation för att människor och teknologi skall fungera bättre tillsammans.

Vårt uppdrag
Miradot frigör den outnyttjade potentialen i ny och befintlig teknologi. Digital transformation är 
att anamma ny teknologi för att skapa disruptiva affärsmodeller, förbättra innovation och öka 
affärskontinuitet. Med våra digitala transformationstjänster omdefinierar vi hur du arbetar med och 
konsumerar IT-infrastruktur.

Vår vision
Miradot ska vara den ledande partnern inom digital transformation med högsta kompetens 
inom automation, molnuppkoppling, datacenter och nätverk. Med beslutsamhet utforskar vi ny 
teknik med potential och effekt, med vilken vi transformerar företag och myndigheter genom att 
inspirera, visionera, implementera och automatisera.

Om oss
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1
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2
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Vår leverans är uppdelad i tre faser - Dag 0, Dag 1 och Dag 2. 
Dag 0 utförs enligt vattenfallsmodellen med tydliga aktiviteter och leverabler, till ett fast pris. 

Dag 1 startar när ramverket är implementerat och redo för att börja användas. I denna fas påbörjas 
transformationen till ett agilt arbetssätt där tvärfunktionella team etableras och vi tillsammans med er 
utvecklar automation för olika användningsfall (s.k use cases). Vi arbetar sida vid sida med kontinuerlig 
up-skilling och kompetensöverföring. Vi arbetar i utvecklingssprintar innehållandes resurser från oss, er och 
eventuella andra partners. Inför varje use case som skall automatiseras fastställer vi hur många sprintar och 
vilken kompetens som behövs, så att ni i förväg vet vad utvecklingen kostar. 

När vi till slut når en nivå då automationsnivån är hög och ni självständigt kan arbeta agilt med 
vidareutveckling finns möjligheten att övergå i Dag 2, som innebär att vi finns tillgängliga vid behov.

Intresserad?
Läs mer på https://www.miradot.se/digital-transformation-driver 

eller maila oss på hello@miradot.se!


