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Implementing right technology to a problem. Auto Inform uses business and technical expertise to 
optimize infrastructure and manage the best possible solution or solutions for personal and environ-
ment.  Auto Inform perspective and insight draws from our in-depth understanding of personal and 
with the experience in work with business partners. With this approach Auto Inform provide innova-
tive, useful results that fi t to persons project scope, schedule and budget. Auto Inform helps organiza-
tions with widely varying technology and business missions..

AREAS of focus: Because the needs of our clients vary as greatly as their businesses, we offer sev-
eral consulting options: 

Enterprise Consulting: Enterprise Consulting engagements are particularly specialized and fl exible. 

Application Repackaging: Auto Inform can provide expert help establishing foolproof repackaging 
procedures and techniques.

GETTING STARTED WITH CONSULTING SERVICES
Contact Auto Inform to fi nd out which engagement type would be best for you and your organization

Norwegian web: http://www.autoinform.no
Mail: sks@autoinform.no



Auto Inform
 PAST experience for TODAY - into the FUTURE.

  Organisasjonsnr. NO-970383409 - Saelenveien 62 5143 BERGEN  - tlf  (047) 41678183 

Implementing right technology to a problem. Auto Inform uses business and technical expertise to 
optimize infrastructure and manage the best possible solution or solutions for personal and environ-
ment.  Auto Inform perspective and insight draws from our in-depth understanding of personal and 
with the experience in work with business partners. With this approach Auto Inform provide innova-
tive, useful results that fi t to persons project scope, schedule and budget. Auto Inform helps organiza-
tions with widely varying technology and business missions..

AREAS of focus: Because the needs of our clients vary as greatly as their businesses, we offer sev-
eral consulting options: 

Enterprise Consulting: Enterprise Consulting engagements are particularly specialized and fl exible. 

Application Repackaging: Auto Inform can provide expert help establishing foolproof repackaging 
procedures and techniques.

GETTING STARTED WITH CONSULTING SERVICES
Contact Auto Inform to fi nd out which engagement type would be best for you and your organization

Norwegian web: http://www.autoinform.no
Mail: sks@autoinform.no

Erfaring fra fortid - idag - for bruk i fremtid. 

Auto Inform tilbyr ledelsen hjelp å bedre forståelse av kommunikasjon og bruk av riktig teknologi til forretning-
smessig og teknisk utvikling av virksomhet. 

Perspektiv og innsikt trekkes av inngående forståelse fra personlige erfaringer i arbeid med forretningspartnere. 
med tilnærming mot “den ideelle scene” som gir resultater for personer og prosjekter.

Fokusområder:  Selv om behovene varierer sterkt innen virksomheter, tilbyr Auto Inform flere alternativer som 
kan gi idiotsikker ompakking og bedring innen prosedyrer og teknikker.

Sjefslederen er viktig for kommunikasjonen, ikke bare fordi han er toppen på kommandolinjen, men også fordi 
alle punkter på kommandolinjen må gå. Han er den eneste som også har kommando over kommunikasjon syste-
met med alle kommunikatorer, kontorfolk, arkivfolk, avdelingsledere m-fl.

I en organisasjon med dårlig kommunikasjon, kan ikke ledelse fungere. Fungsjonen til ledelsen er planlegging, 
men ledelsen kan ikke skape disse planer. Selvfølgelig - en leder kan gå gjennom alle forhold til planer,  hol-
de møter, diskusjoner og endeløse konferanser. Han kan trykke ordrer. Han kan snakke planer. Men uten god 
kommunikasjon med sin organisasjon, få tilbakemeldinger reflektert til mulighet til den aktuelle prosess, og igjen 
melde seg tilbake, arbeider ledelsen i et vakum. Planer blir ikke gjennomført, da de ikke er mulig - fordi - det er 
dårlig kommunikasjon. 

Et godt kommunikasjonsystem tillater ledelsen å bli som jokey på en veddeløpshest, mens et dårlig kan sammen-
lignes med en tvilsomme glede å stubbe ivei med et muldyr

Ta kontakt og finn hvilke engasjement som passer for deg og ditt arbeidsfelleskap.
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