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Coronavirus
- Er du klar til en global pandemi?
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Coronavirus
- Har du en plan hvis……

Ingen medarbejdere
kan arbejde i
morgen?

Salget reduceres med
op til 100% i en måned?

Verdens produktionen er langsomt på vej op i gear
Truende recession og negativt efterspørgselschok

Erhvervslivet udfordres som aldrig før

Hvordan tackler din virksomhed
konsekvenserne af coronavirus?
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Coronavirus påvirker alle
Medarbejdere
Hvordan kan opgaver
løses på tværs af
ansvarsområder?

Leverandør

Kunder

Hvilke alternative er
der til de tre vigtigste
leverandører?

Hvordan påvirkes
salg og
kontraktforhold?

Partnere
Hvilke aftaler
skal tilpasses?
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Lav en beredskabsplan
Kortlæg

Kvantificer

Gennemgå og forstå

Analyser konsekvenser ved

Kommuniker

Åben sparring med

Konkretiser

Forankre beredskabsplanen

Forsyningskæden

Alternative leverandører og logistik

Leverandører af varer og ydelser

Sammenhold konsekvenser og løsninger

Kontraktforhold

Afsætning i alternative markeder og
salgskanaler

Medarbejdere og ejerkreds

Nedskriv plan og følg udvikling

Forsikringsselskaber

Sikrer opbakning fra hele ledelsen

Finansieringspartnere

Tilpas arbejdsgange og forretningsvilkår

Indirekte og direkte kunder

Sikrer deling med relevante interessenter

Professionelle rådgivere

Revurder løbende beredskabsplanen

Kundesammensætning
Omkostningsbasen
Likviditetsberedskab

Sygdom i forretningskritiske funktioner
Ændret likviditetsbinding
Tilpasset finansieringsstruktur

Offentlige instanser
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Tiltag
på arbejdspladsen
- Pas på dine medarbejdere
Kommuniker
Indhent troværdig information og synliggør dette for hele organisationen.
Vidensdeling er afgørende for at undgå at virussen spredes
Relevante kilder
Sundhedsstyrelsen, Udenrigsministeriet , CDC, og Politiet

Juster
Overvej ingen håndtrykspolitik og uddeling af beskyttende midler
Reducer mængden af medarbejdere i samme lokale og reducere mængden af
gæster
Begræns forretningsrejse og ekstern mødeaktivitet
Muliggør hjemmearbejde ved brug af teknologi
Træn medarbejder til at kunne overtage andres roller midlertidigt
Genovervej løn ved sygdom så smittede medarbejder forbliver i karantæne

Reager
Foretag ændringerne snarest muligt og sikrer opbakning fra hele ledelsen
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Vigtig
kundeinformation
Materiale, anbefalinger og analyser er baseret på informationer, som
Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for
disse, herunder særligt beregningernes rigtighed, fuldstændighed eller for
dispositioner foretaget på baggrund af materialets informationer,
anbefalinger eller vurderinger. Udarbejdelsen af disse er sket med
udgangspunkt i tidspunktet op til præsentationen af materialet. Jyske
Bank har endvidere ikke foretaget nogle verificeringer af informationerne.
Materialet skal kun opfattes som dialogskabende til kundemødet.
Medtaget beregninger og eksempler er derfor kun indikative og er
hverken et tilbud om pris eller kreditgivning til kunden.
Materialets vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel.
Materialet er kun til kundens interne anvendelse og må ikke kopieres,
offentliggøres eller videredistribueres til tredjemand uden Jyske Banks
samtykke. Hvis ikke andet er anført er kilden Jyske Bank.
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