Porteføljestyring

Project Portfolio Office™
Web-baseret porteføljestyring der virker!
I takt med at antallet af løbende projekter i en virksomhed stiger, øges også behovet for et struktureret overblik. Dette skal
sikre optimal ressourceudnyttelse samt at forretningens mål
hele tiden holdes for øje.
Hvis overblikket mangler kan virksomhedsledelsen ikke vide
på hvilken måde projekterne påvirker hinanden, som fx:
• dræner projekterne hinanden (og linjen) for ressourcer?
• e
 r der overensstemmelse mellem virksomhedens
forretningsområder og projektporteføljen?
• er projekterne fortsat levedygtige?


• k
 an ledelsen stille rimelige krav til projekterne, hvis de
ikke har et samlet overblik?
For de virksomheder der har nået denne grænse til større
projektmodenhed, og hvor virksomhedsledelsen ønsker at
kunne forholde sig aktivt til projektaktiviteten, kan ProMinds
tilbyde en enkel og billig løsning, som understøtter strategisk
planlægning, operationel beslutningstagning og effektiv
ressourcestyring.
Project Portfolio Office™ er designet til at integrere de
forskellige niveauer af roller og ansvar der skal til for at styre
projekter fra portefølje- og programniveau, samt at:
• skabe

et samlet overblik over igangværende projekter, med
udvalgte nøgleoplysninger om projekterne.
• de
 enkelte projekter får den overordnede styring, der skal til
for at de kan levere med succes.
• s ikre bedre ressourcestyring, som sikrer hurtigere projektforløb og øget benefit.
• m
 ålsætningerne for de enkelte projekter er tydeliggjort og let
tilgængelige.



• m
 an hurtigt kan få indsigt i, hvem nøglepersonerne er, og
hvilke projekter, som trækker på dem.
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TASK TRACKING
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Porteføljestyring – Project Portefolio Office
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Andre ProMinds koncepter
Ud over vores porteføljestyringsværktøj har vi også en
række andre koncepter, baseret på vores seniorkonsulenters ekspertise og erfaring fra
andre virksomheder.








Fordele ved Project Portfolio Office™

• Let
 at komme i gang med og kræver ingen speciel hardware.
• Enkelt at lære og bruge, og derfor kræves der kun minimal
instruktion.
• Fleksibelt opbygget, så det kan tilpasses alle typer af
projekter og virksomheder.
• Alle projektformers livscyklus kan implementeres.
• Skaber synlighed om al projektrelateret information.
• Sikkerhedsmodul sørger for beskyttelse af følsom
information.
• Brugergrupper og adgang til funktionalitet, rapporter og
oversigter kan konfigureres af administratoren.
• Kan via internettet tilgås alle steder fra med en standardbrowser (der kan dog være begrænsninger afhængig af
hvilken hosting man har valgt).
• Sikrer samarbejde og opmærksomhed gennem


meddelelsesmodulet.
• Inkluderer enheder til at styre risici, omfang, spørgsmål,
omkostninger og opgaver.

• Samler og arkiverer al projektdokumentation
centralt.







• Kan integreres med gængse planlægningsprogrammer.




• Formindsker den administrative byrde.
• Tilskynder til samarbejde bl.a. ved at giver nem adgang til
online-information.
• Real-time rapportering og oversigter.
• Konsolidering af al projektinformation i et enkelt format,
som kan brugertilpasses.

For eksempel:
Strategisk kompetenceudvikling,
Styregruppekørekort,
Projektlederuddannelse,
Projekt review,
Test review,
Modenhedsanalyse,
IT effektivisering,
Køreplan for IT-strategi,
Leverandørstyring samt
Kvalitet i softwareudvikling.

For yderligere information, kontakt:
ProMinds A/S
Gungevej 2
2650 Hvidovre
Tlf.: 4358 2458
mail@prominds.dk
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