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STRATEGI

Introduktion

Med e-nettets strategi skærper vi bevidstheden om, hvem
vi er, og hvor vi kommer fra. Vores strategi udtrykker en
klar ambition om at bidrage væsentligt til Danmarks
digitalisering.

Vi er nu modne til at træde et skridt frem og introducere
en mere vidtrækkende vision, der rummer e-nettets
tydelige bidrag til det danske samfund. Visionen giver os
en fælles ambition.

I arbejdet med strategien har vi set på, hvilken virksomhed
e-nettet er, hvorfor vi er til, og hvad der gør os unik.
Alt det har vi kogt ned til et formål, der med dyb rod i vores
mere end 20-årige historie fokuserer på vores virke for
vores ejere i den finansielle sektor. Formålet er og bliver en
grundsten i alt, hvad vi foretager os.

Med vores formål og vision i hånden fornyer vi måden at
arbejde med strategi på. Vi skal blive endnu bedre til at
tage bestik af vores omgivelser, identificere betydelige
tendenser og inddrage dem i vores planer og løsninger.
Alt sammen med vores vision for øje.

02

STRATEGI

Usynlige løsninger
med synlige gevinster
Formål

e-nettets formål
Hos e-nettet samler vi finanssektoren og
digitaliserer Danmark.
Vi bygger rygraden i den finansielle infrastruktur ved at forbinde komplekse processer i sammenhængende systemer, der er
nemme og sikre at bevæge sig rundt i.
Vi udvikler unikke løsninger, som leverer konkret værdi til kunder, borgere og samfund.

Formålet beskriver, hvem vi er i e-nettet, hvorfor
e-nettet eksisterer, og hvad den vigtigste værdi, vi
skaber for vores kunder, er. Formålet er grundlaget for
alt, hvad vi foretager os. Det er det fundament, som
sikrer, at strategien er holdbar nu og lang tid fremover.

Når en kunde skifter bank uden knas. Når en digital
tinglysning sker med få klik. Når en bolighandel kører
friktionsløst. Så har e-nettet bygget de usynlige løsninger,
der leverer synlige gevinster til alle.
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STRATEGI

Drivkraft i Danmarks
digitalisering
Vision

e-nettets vision er det, vi stræber efter. Vores ledestjerne,
der sammen med formålet sætter retning for vores prioriteringer. Visionen udvider vores horisont fra et rollebaseret
fokus som objektiv partner for finanssektoren til et fremadskuende ønske om at bidrage til det danske samfund.

e-nettets vision
e-nettet vil styrke Danmarks førerposition
som verdens bedst digitaliserede samfund.
Det vil vi gøre ved at samle finanssektoren
og bygge digitale broer til den offentlige
sektor, til partnere og til danskerne.
Dermed skaber vi synlige gevinster for
alle parter – i kroner, i timer og i sammenhængskraft.
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STRATEGI

Vi vil tænke fremtiden
ind i nutiden
Arbejdet med strategi

Med denne strategi ser vi ikke et eksakt antal år ud i
fremtiden, men formulerer det, vi stræber efter, uden
at skele til tidsdimensionen.

Vi skal systematisk forholde os til e-nettets omverden
og tage bestik af, hvordan forskellige tendenser kan
påvirke vores kort- og langsigtede prioriteringer.

Den tilgang kræver, at vi finder en måde at tænke
fremtiden ind i nutiden, så vi kan vekselvirke mellem,
hvad vi skal håndtere og tage stilling til i dag, og hvad
vi skal være opmærksomme på i fremtiden.

Det betyder, at vi skal arbejde med en række nye
begreber og værktøjer, som eksempelvis tendenser,
scenarieplanlægning og usikkerhedsmatricer.
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Tendenser

Et af kerneelementerne i vores strategi er arbejdet med
tendenser, som vi introducerer med det formål, at:
• fremtidssikre e-nettet; vi arbejder kontinuerligt med
tendenser, der kan påvirke vores vej mod visionen
• synliggøre eksterne tendenser, og hvad vi gør for at
håndtere dem; for at skabe en rød tråd mellem vores
vision og de konkrete aktiviteter, vi laver nu og her
• skærpe vores ”state of readiness”, så vi altid er bedst
muligt rustet til at håndtere muligheder og trusler,
hvilket i sidste ende vil skærpe vores relevans for kunder
og ejere.

Når vi i e-nettet taler om en tendens, mener
vi ’tegn på forandringer i e-nettets omverden’.
Det kan være en udviklingstendens i de markeder, vi er en del af, de sektorer, vi betjener,
den teknologi, vi bygger på, og vigtigst af alt,
de ønsker vores kunder og kunders kunder
har, og det samfund, vi er en del af.
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Strategien er det,
vi går og gør

Strategien, såvel som vores formål og vision, giver os et
fælles afsæt og en fælles ambition i e-nettet på tværs
af teams, faglige ansvarsområder og produkter.
Når strategiens processer og værktøjer er det, vi griber
til i dagligdagen, i krydsfeltet mellem kortsigtede handlinger og den langsigtede vision, så er implementeringen lykkedes.
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