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Rätt beslut 
 
För att fatta korrekta beslut i komplexa 
beslutsprocesser krävs rätt hjälpmedel. Nobis 
Consulting erbjuder D3 Beslutstödsverktyg för att 
förenkla och effektivisera den processen. Med 
D3 byggs en värderingsmodell som helt 
anpassas efter den aktuella situationen.  
 
Webbaserat 
 
D3 är webbaserat vilket innebär ett gränssnitt 
som det stora flertalet känner väl till och som är 
användarvänligt. Samtliga inblandade i projektet 
ges tillgång till just de delar som berör dem och 
tack vare att D3 är webbaserat kan flera 
användare enkelt arbeta med verktyget utan att 
installation krävs på varje enskild dator. Även 
uppdateringar sker centralt, vilket ger omedelbar 
tillgänglighet för samtliga användare. 
  
Elektronisk upphandling 
 
Med version 4.0 av D3 erbjuds möjlighet att helt 
på elektronisk väg genomföra en upphandling. 
Anbudsgivarna svarar i elektroniska formulär 
vilka genererats av D3. Svaren blir tillgängliga 
direkt in i utvärderingsverktyget i samband med 
anbudsöppnandet, helt utan någon som helst 
pappershantering. Utvärderingen av anbuden 
sker sedan i D3, dels per automatik och dels 
manuellt där så krävs. 
 
 
 
Specialanpassning 
 
Tack vare att D3 är designat med en mycket 
flexibel arkitektur är det möjligt att skräddarsy 
verktyget till att passa för olika organisationers 
uppbyggnad och metodik. Med D3 ska man inte 
behöva ändra sina rutiner mer än nödvändigt. 
 
Säkerhet  
 
D3 tryggar att kritisk information inte hamnar i 
orätta händer då det är uppbyggt med största 
fokus på säkerhet, exempelvis genom kryptering 
av all trafik och all lagrad data. Samtliga 
aktiviteter i systemet loggas också. 
 
 
 

Konsulttjänster 
 
Nobis Consulting har mer än 25 års 
erfarenhet av upphandling och avancerad 
beslutsfattning. Vår erfarenhet och kunskap 
inom området är grunden till ett brett utbud 
av konsulttjänster till programvaran D3. Allt 
ifrån kompletta utvärderingsuppdrag till 
specialistinsatser där exempelvis strategi tas 
fram för att uppnå rättvisande utslag. Nobis 
Consulting erbjuder även utbildning i 
handhavande av D3 samt utbildning i 
metodik vid beslutsfattning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D3 i korthet 

 
• Lättarbetat webbaserat fleranvändarprogram 
• Värderingsmodell i form av beslutsträd 
• Värderingsmodell med total flexibilitet i 

uppbyggnaden 
• Stöd för olika utvärderingsmetodiker, bl a 

metodik som förespråkas av 
Konkurrensverket och NOU 

• Viktsättning med bl.a. parvisa jämförelser 
• Grafisk dokumentation av värderingsmodell 
• Utfallsanalys av betygssättning 
• Utfallsanalys av enskilda krav, kravnivåer 

samt viktgenomslag 
• Resultatpresentation i HTML eller MS Excel 
• Möjlighet till flera omräkningsfunktioner 
• Möjlighet till normering av betygsskalor 
• Möjlighet till summering av exempelvis priser 
• Möjlighet till elektronisk upphandling 
• Möjlighet till kundunika specialanpassningar 
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