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Ny portal funksjon: 

oppretting av 

egne indikatorer!
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Strategisk rammeverk for miljøledelse 

• MFT skal tilby effektive og konkrete verktøy for miljøledelse

• Miljøledelse i praksis er å:

o Kartlegge vesentlige aktiviteter

o Sette konkrete mål

o Opprette tiltak

o Evaluere

o Korrigere

• Klima- og Miljørapporten skal bli et mer levende måle- og 
styringsverktøy

• Måle- og styringsverktøy stadig mer etterspurt

• Overvåking av progresjon mot miljømål krever:

o Vesentlige indikatorer å kunne måle seg på

o At virksomheter skal kunne måle seg på egne indikatorer 

Miljøledelse 2.0
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Relevante og målrettede indikatorer må:

• Adressere virksomheten mest vesentlige miljøaspekter

• MFT legger til rette for å kunne måle seg på helt egne indikatorer

• Indikatorfunksjon i portalen nå tilgjengelig for kundene

• MFT ønsker bedre synliggjøring av data gjennom egne indikatorer 
og statisikk

Indikatorfunksjon
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Indikatorfunksjon

Full fleksibilitet:

• Valg av flere ulike indikatortyper

• Kreative løsninger for sammensetning av
kombinasjonsindikatorer

• Synliggjøring av data i:

o Statistikk

o Grafisk fremstilling

o Import og eksport av miljødata.

o Gir bedre styringsinformasjon

• Resulterer i en  enda mer skreddersydd Klima-
og Miljørapport
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Lansering og Opplæring

• Indikatorfunksjon lanseres som en «åpen Beta-versjon»

o Funksjonalitet er løftet til nytt nivå med mange forbedringer

o Tilbyr allerede enorm fleksibilitet og nytteverdi for brukeren

o Brukervennlighet på bruker grensensnitt er under utvikling

• Krav til gjennomført e-læringskurs i Kajabi.

• Ny rolle som «indikatormoderator»

o Blir aktivert i kursportal ved påmelding

o Blir aktivert i live-portal etter fullført kurs.

• Lanseres medio Desember - 2021.

o Gir tid til utforming av egne indikatorer for 2021 KMR.

• For mer informasjon – ta kontakt med deres KAM.
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Ny indikatorfunksjon i portalen

• Aktivering av indikatorfunksjonen i kurs- og live-portalen.

Indikatorer

• Oversikt over indikatorer.

• Oppretting av egne indikatorer (EI)

Automatisk implementering av data

• Automatisk fremstilling av grafer i statistikk og rapporter.

DEMO


