
CLOUDLØSNING To unge iværksættere 
har fundet en niche for et webbaseret 
projektværktøj light. SIDE 6 

Foto: Rigspolitiet

Projektværktøj får nye sociale ben
Den nye generation af projekt-
medarbejdere og ledere stiller 
anderledes krav til fremtidens 
it-projektværktøjer. Generatio-
nen under 35 år er vokset op 
med sociale medier og arbejder 
på tværs på nye måder. 

PROJEKTVÆRKTØJ

Af Metha Loumann  redaktion@ing.dk

Et paradigmeskifte er på vej inden for 
projektværktøjer. Hvor de før skulle 
understøtte fakta, økonomi og plan-
lægning, skal projektværktøjerne nu i 
højere grad udvikles til at understøtte og 
systematisere kreative arbejdsprocesser 

i og omkring et projekt. Og her bliver 
værktøjerne udfordret, for også arbejds-
processerne ændrer hastigt karakter, ly-
der det fra eksperter fra ind- og udland.

Ifølge en analyse fra it-konsulentfir-
maet Gartner Group vil teamarbejde i 
projekter blive mere værdsat end indivi-
duelle sololøb, og det vil foregå i såkaldte 
‘work swarms’, eller arbejdssværme. Man 
går sammen om en opgave, byder ind 
med viden og med kompetencer. Viden 
går på kryds og tværs. Og sociale medier 
understøtter processen, hedder det.

CEO hos Workpoint, civilingeniør 
Peter Jørgensen er enig. Han mærker 
en tydelig efterspørgsel på fleksible pro-
jektstyringsværktøjer, der kan håndtere 
nye samarbejdsformer: 

»De nye generationer af medarbejde-
re, der arbejder med videntunge proces-
ser, kan ikke fordrage at blive topstyret 
eller sat i rammer. Vi må derfor skabe 
nogle sociale værktøjer, hvor det er nemt 
og intuitivt at modtage og dele viden, og 
hvor værktøjet ikke er en begrænsende 
faktor. Ellers går medarbejderne selv på 
nettet og leder efter dem eller bruger 
deres helt egne,« siger han. 

Interne chatfora på vej
I øjeblikket eksperimenteres der i dan-
ske virksomheder med det Microsoft- 
baserede Yammer som socialt dialog-
medie i den interne kommunikation. 
Det er der en god grund til, siger Peter 
Jørgensen:

»Unge under 35 motiveres på andre 
måder, de arbejder hurtigt og har en høj 
udveksling af viden. Så mange pro-
jektledere har indset, at virksomheden 
bliver nødt til at få et lukket chatforum 
som arbejdsredskab. Og det skal være 
lukket, for at kommunikationen bliver i 
virksomheden.« 

Peter Jørgensen advarer i denne  
forbindelse mod, at man nemt kom-
mer til at arbejde ekstremt ustruktu-
reret:

»Det er den kommende udfordring 
i store projektorganisationer – at tagge 
effektivt, at skabe struktur og at sortere 
systematisk i havet af informationer, do-
kumenter og diskussionstråde, så andre 
kan få et overblik,« siger han.  !

BRUGERADFÆRD Sådan får 
Arla medarbejderne til at bruge 
det nye projektværktøj. SIDE 8 
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Et nyt system til porteføljestyring har givet 
Rigspolitiets it-afdeling et tiltrængt overblik 
over de 50 projekter i forretningen. SIDE 4

POLITIET HAR  BEMÆGTIGET SIG 
KONTROLLEN MED IT-PROJEKTER
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Projektlederens svære spørgsmål

Program

VELKOMMEN

Af Finn Djurslev, 
 Program Director, 
NNE Pharmaplan og  
projekt:netværket

HVIS DU ARBEJDER  med projekter, så 
kender du uden tvivl til spørgsmål som 
de her: Hvilket modenhedsniveau er vi  
egentlig på? Hvad er kompleksiteten i 
det her projekt? Hvilke ressourcer har vi 
til rådighed lige nu? Hvad siger tiden og 
hvilken kvalitet går vi efter? Hvor sigter 
vi hen, hvor starter vi, og hvilke redska-
ber skal vi bruge?

DET ER GRUNDLÆGGENDE  overvejelser, 
hvis man vil nå i mål med sine projek-
ter. De er også nogle af de allersværeste 
at besvare. Og sidst, men ikke mindst er 
der i de senere år føjet endnu et spørgs-
mål til ligningen: En stærk strømning 

i disse års projektkultur retter sig mod 
kunden. ”Kunden” er her ikke begræn-
set til en ”køber” i traditionel forstand, 
men derimod den aftager eller bruger af 
det produkt, ydelse eller handling, man 
udfører. Set på denne måde har vi alle 
kunder. Det er især forståelsen af kun-
den, der er i højsædet. 

DET HANDLER  i disse år om at komme 
helt ind under huden på kunden, så tæt 
på som muligt for at forstå kundens 
situation såvel som skonummer. Det 
sidste lyder overdrevet, men det er net-
op centralt, at man også forstår de sider 
af kunden, som man ikke troede, man 
havde behov for at forstå. At man også 
får det at vide, som man ikke vidste, 
man ledte efter. Eller som kunden ikke 
vidste spillede en rolle.

DET DREJER SIG ALTSÅ  med andre ord om 
en relation til sin kunde, hvor man både 
lytter og udfordrer. Netop relationerne 

har altid været et centralt tema for pro-
jekt:værktøjsdagen, som er en messe-
konference, vi i projekt:netværket ar-
rangerer i samarbejde med Ingeniøren.  
Dagen henvender sig til alle, der arbej-
der med projekter på ledelsesniveau, 
og ”værktøjer” skal forstås bredt: har 
markedsledende virksomheder inden 
for både it-systemer, ledelsesmetoder og 
uddannelse med på dagen; altså alle de 
redskaber, der kan være afgørende for, at 
projekterne bliver succesfulde.

VI HAR FORSØGT  at skabe et forum, hvor 
det ikke er det traditionelle køber-sæl-
ger-forhold, der er i fokus, men derimod 
relationen mellem udbydere og aftage-
re. Det betyder blandt andet, at de part-
nere, der udstiller på dagen, giver ordet 
til deres kunder i en række cases, hvor 
kunderne får lov at dele deres erfaringer 
med værktøjerne. Det er ikke traditio-
nelle salgstaler, men derimod en dybere 
forståelse af de udfordringer og valg, 

som førende danske virksomheder har 
stået over for i forbindelse med deres 
projekter. For eksempel de spørgsmål, 
jeg opridsede i starten, som de fleste af 
os projektmennesker kender så godt. 

DERFOR HAR VI SKABT  en dag, der brin-
ger projektledere, projektchefer og 
udstillere sammen i et professionelt 
forum, hvor netværk og videndeling er i 
centrum sammen med rådgivningen til 
at vælge de rigtige værktøjer. 

JEG HÅBER DERFOR,  at du, hvis du ar-
bejder med projekter, vil overveje at 
deltage på dagen. Og hvis du allerede er 
tilmeldt, så håber jeg, at du oplever en 
dag, hvor udstillerne gør, hvad de kan 
for at forstå netop dine projekters situa-
tion – så du måske kommer tættere på 
et svar på de svære spørgsmål og i sidste 
ende tættere på din kunde. !

8.30  Registrering og morgenmad

9.00  Velkommen ved Finn Djurslev, Program Director, 
 NNE Pharmaplan og projekt:netværket

Åbningstale ved Anders Ohmann, Senior Director, Project Man-
agement (ProMan), Novozymes A/S: 
‘Innovate to excite’ Hvordan får man banebrydende innovation 
hurtigere på markedet? Hør, hvordan Novo zymes arbejder ud fra 
fire hjørnesten: Prioritér de rigtige projekter, allokér de rigtige 
ressourcer, samarbejd på den rigtige måde, og kvalificér med den 
rigtige indsigt.

10.00  Udstilling, oplæg og cases, vælg mellem 14 seminar- 
 er med virksomhedscases

12.00  Frokost, ‘Brain Food’

13.00  Gospelkoncert

13.20  Speednetworking med udstillerne

14.00  Udstilling, oplæg og cases – fortsat

16.00  Rune Klan Show
God projektledelse kræver ikke kun værktøjer. Nogle gange er 
det et smil på læben og en lille smule magi, der lige giver prik-
ken over i’et. Derfor har vi i år inviteret Rune Klan til at afslutte 
dagen – vi lover både trylleri og et godt grin!

16:30  Reception og networking med udstillerne

17:30  Tak for i dag

projekt:værktøjsdagen er en inspirerende konferencemesse med fokus 
på projektværktøjer, effektivise ring og udvikling. 

Som besøgende får du:

!  Udstilling og konference om projekt ledelsesværktøjer

!  Produktpræsentationer og kundecases

!  Faglige konferencer med fokus på fremtidens projekt ledelse,
 nationalt som internationalt

!  Erfaringsdelende caseoplæg om valg og anvendelse af værktøjer

!  Faglig inspiration og sparring

!  Værdifulde tips om effektiv projektledelse

!  Mulighed for at danne netværksgrupper under konferencen

!  Samlet overblik over markedets førende udbydere og projekt- 
 ledelsesværktøjer

!  Underholdning og networking

!  Lækker frokost i inspirerende omgivelser

Tilmeld dig til projekt:værkstøjsdagen på 
www.projektdagen.dk

København: 20. november
Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center
Falkoner Allé 9
2000 Frederiksberg
 
Aarhus: 
projekt:værktøjsdagen afholdes også til foråret på Radisson Blu  
Scandinavia Hotel Aarhus. Hold dig orienteret på www.projektdagen.dk
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1. Peak Consulting Group

2. Deltek 

3. Canea

4. Pactor

5. DTU

  6. Implement

  7. Antura

  8. FlowIT

10. IBA/CPH Business

11. Workpoint/ProActive

12. NNE Pharmaplan

13. Mannaz 

14. Projectum/Microsoft

15. Syddansk Universitet

16. Connect2Cloud

17. Metier  

18. Teknologisk Institut

19. Omnirocket

20. Avior

21. Marstrand Innovation 

22. PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

23. Rambøll

24. Fangel Consulting

25. ELO Digital Nordic

“I sidste ende stod valget mellem et par 

leverandører, og det, der blev afgørende, 

var brugervenlighed, intuitiv grænsefl ade, 
og Anturas måde at udvikle værktøjet på 

i samarbejde med kunderne.”

Mattias Slotte, Head of Programme Management 

Offi  ce, PostNord (Post Danmark & Posten Sverige)

“
Helhedsløsning for projekt-, 
portefølje- og ressourcehåndtering

www.antura.dk

Standplan
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Projektstyring gav politiet 
en tiltrængt masterplan
Et nyt it-porteføljestyrings-
system skal sikre Rigspolitiets 
it-afdeling, Koncern IT, over-
blik og skarp styring af it-pro-
jekterne. Det er der hårdt brug 
for med en række offentlige 
it-skandaler set i bakspejlet. 

PROJEKTSTYRING

Af Metha Loumann  redaktion@ing.dk

En dag i april 2014 mødtes ti ledere i 
dansk politis centrale it-afdeling, Kon-
cern IT, i et lokale i Rigspolitiets røde 
murstensbygning i Hvidovre. På én dag 
ville de nå et fælles mål: at få prioriteret 
og tilrettelagt de 50 største strategiske 
it-udviklingsprojekter i politiet godt et år 
frem i tiden.  

Manøvren lykkedes. Kabalen gik op. I 
løbet af dagen fik lederne lagt en hold-
bar masterplan for 150.000 arbejdstimer 
klar til koncernledelsen. Det havde in-
gen af dem nogensinde før set ske.

Før var der ingen overordnet styring 
i Koncern IT, fortæller Erik Valentin 
Borgensgaard, der er sektionsleder i 
Koncern IT for portefølje og processer.

»For bare to år siden var der ikke et 
samlet overblik over vores forretning. 

Vi vidste ikke, hvad vi arbejdede på, 
eller hvem der lavede hvilke projek-
ter. Det virkede, som om hver enkelt 
medarbejder traf sin egen beslutning, 
mens lederne løb rundt og slukkede 
ildebrande fra dag til dag. Der var ingen 
konsensus på tværs af  lederkredsen. 
80 pct. af vores portefølje havde ingen 
projektansvarlig. Det kunne ingen holde 
til,« understreger han. 

Tid til ny luft 
I dette kølvand var det tid til ny luft i 
ledelsen, et koncentreret, tværgående 
overblik og et porteføljestyringssystem, 
der kunne sikre, at pengene og tiden 
fremover blev brugt rigtigt i hver enkelt 
it-projekt, samt at projekterne blev prio-
riteret rigtigt. 

Koncern IT valgte i maj 2013 at 
implementere Pactors portal Amfora 
til porteføljestyring med tilhørende ele-
menter af projektstyring, investerings-
planlægning, rapportering og control-
ling. Styringen udvikles i en løbende 
samarbejdsproces, der stadig er i gang 
og vil vare år endnu. 

Projektværktøjet betød blandt andet, 
at lederne på mødet i april aktivt kunne 
sidde og parallelforskyde de 50 projek-
ter, så de som noget nyt kunne bevare 

et samlet overblik over belastningen 
fordelt på medarbejderforbrug, tid og 
økonomi på tværs af projekterne og 
samtidig se, hvornår den samlede inve-
steringsplan gik op.  

Ifølge Claus Qvistgaard, partner 
i Pactor og overordnet ansvarlig for 
implementeringen af Amfora-portalen 
hos Rigspolitiets Koncern IT, er der sket 
en professionalisering af projektværk-
tøjerne ved at løfte projekterne ud af 
regnearkene og ind i en intelligent 
beslutningsproces, der betyder, at man 
kan planlægge og fordele ressourcerne 
langt bedre. 

»For eksempel har en it-afdeling jo al-
tid et hav af kritiske kompetencer, data-

base-administratorer eller firewall-folk. 
Disse ressourcer er næsten altid knappe 
og skal fordeles ud over sagerne med 
meget præcis hånd. Det kan du kun, 
hvis du har overblik,« påpeger han.

250 løbende projekter
Projektmæssigt er Koncern IT en stor 
organisation med 250 løbende it-pro-
jekter, heraf 35 med direkte direktions-
bevågenhed – eller med andre ord 
meget højt prioriteret. 

Amfora understøtter dels den overord-
nede allokering af ressourcer – med-
arbejdere, konsulenter osv. – dels den 
løbende rapportering af for eksempel 
efterspørgsel, økonomi, belastning og 
faktisk forbrug. Desuden leverer porta-
len værktøjer, der understøtter dialogen 
på tværs af projekter og ressourceejere, 
og værktøjer til porteføljemanageren, 
så det er muligt hele tiden at have et 
billede af porteføljens aktuelle tilstand, 
forklarer Claus Qvistgaard.

»Frem for alt – og det gælder alle 
it-projektorganisationer med en vis por-
tefølje – kender alle ledere problemerne 
med, at visse ressourcer er overefter-
spurgte. Det gør det svært at prioritere 
projekter på tværs. Det er for vanskeligt 
at se, hvor man er med organisations-

KONCERN IT

Koncern IT er  dansk politis centrale it-af-
deling. Afdelingen har det overordnede an-
svar for at sikre, at politiets kerneopgaver 
understøttes bedst muligt gennem udvik-
ling af professionelle it-løsninger. 
Koncern IT beskæftiger  ca. 300 medar-
bejdere og er ansvarlig for it-leverancer, 
herunder drift, overvågning, support og 
udvikling af politiets landsdækkende it- og 
telefonsystemer. 

NNE Pharmaplan is a leading engineering and consulting company within the life science  
industry. We work with some of the world’s most prominent pharma and biotech companies 
and help them develop, establish and improve their manufacturing and ensure regulatory 
compliance. NNE Pharmaplan employs around 2,000 people at more than 25 locations 
around the world.

Engineering  
and consulting  
for the life sciences  
industry
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DANSK POLITIS  centrale it-afdeling, 
Koncern IT, har bl.a. det overordnede 
ansvar for at sikre stabil drift af 600 
kørende it-systemer – vagtplanregistre-
ring, journaliseringssystemer og som 
her – når vagtcentralen i København skal 
sende patruljer ud. Koncern IT har indført 
værktøjet Amfora til at styre afdelingens 
projekter og portefølje.  Foto: Rigspolitiet 

udviklingen, og man kan ikke se, om 
igangværende projekter understøtter 
forretningens strategiske målsætnin-
ger,« siger han.

Stor kulturforandring
Ifølge Claus Qvistgaard er implemen-
teringen af et projektværktøj et foran-
dringsprojekt, ikke et it-projekt: 

»Den største udfordring for  politiet er 
kulturforandringen. En ting er værk- 
 tø jet, noget andet er, at man som orga-
nisa tion vælger at sige: ‘Det her vil vi’.« 

Værktøjet gør det muligt at arbejde på 
nye måder og få nye indsigter i, hvordan 
organisationen fungerer. Det kræver, at 
man ikke kun tænker på sit eget projekt, 
men tænker i portefølje og afhængighed 
på tværs af projekterne. 

»Det er en anderledes tankegang for 
mange,« understreger han. 

Hos Koncern IT er Erik Valentin Bor-
gensgaard enig:

»Vi opfatter os selv som en slags 
stabsfunktion, der skal hjælpe og sætte 
rammerne for de tværgående processer 
i politiet. Vi mener ikke, at man skal 
arbejde i søjler, men arbejde sammen 
på tværs. Men bare det at arbejde i et 
projekt er en kæmpe kulturændring for 
politiet,« siger han.

Masser af hurdler
Hos Koncern IT har det været forbundet 
med masser af udfordringer at imple-

mentere et projekt- og porteføljesty-
ringssystem. Først og fremmest tager 
det meget længere tid, end man tror, ly-
der det fra Erik Valentin Borgensgaard:

»Det, man tror kan tage uger, tager 
måneder. Man skal have ledelsen med, 
og medarbejderne er forankret i én 
verden og skal over i en ny. Bare det at 
få folk til at tage sagerne op af skuffen 
og få det meldt ind i det nye system, så 
man har overblik, er en stor øvelse,« 
siger han.

Systemet er stadig ikke fuldt imple-
menteret: 

»I løbet af 2014 kan vi se, hvor meget 
vi bruger hvor. Før var det estimater, nu 
bliver det fakta. Med tiden skal værktøjet 
også kunne måle hvert projekt op mod 
forretningsplan, strategi og handlings-
planer, hvilket gør udvælgelsen nemme-
re. Det kan vi ikke endnu. Men det kom-
mer. Porteføljestyring handler jo om at 
bruge tiden og pengene bedst muligt,« 
siger Erik Valentin Borgensgaard.

På koncernniveau er begejstringen 
så stor, at porteføljestyringsprojektet er 
blevet til et strategisk indsatsområde. 
Amfora skal over det kommende halve år 
afprøves i fem udvalgte forretningsområ-
der på tværs af det 15.000 mand store po-
litikorps. Blandt andet skal det afprøves i 
en politikreds og en HR-afdeling.

»Men vi skal være forsigtige. De ope-
rationelt udførende synes, de bliver slået 

oven i hovedet hele tiden med nye pro-
jekter – så fra os, så fra økonomi, så fra 
HR. De synes ikke, der er koordination 
på tværs. Det vil derfor være en fordel 
at rulle porteføljestyringen mere ud i 
dansk politi,« siger han.

Start småt 
Et godt råd fra Erik Valentin Borgens-
gaard til andre store koncerner, der 
mangler projektstyringsværktøjer, er at 
starte i det små for derfor at brede det 
ud samt at begynde i god tid. 

»Min påstand er, at det giver god 
mening at diskutere krav, mål, behov og 
størrelse, inden man begynder at tænke 
i systemer. Og start gerne i god tid, for 
eksempel et år før, med et Excel-ark og 
en afklaringsfase. Man skal ikke tro, at 
indkøbet af et it-system løser alt, hvis 
man bare indretter sig efter det. Det er 
godt at starte i en enkelt afdeling, få er-
faringsgrundlaget der og derefter brede 
det ud,« siger han.  !

TVÆRGÅENDE STYRING

Forudsætningerne for at kunne etablere 
professionel porteføljestyring er efter 
Pactors erfaringer bl.a:
At der defineres  fælles rammer for rappor-
tering og for projektdata i det hele taget.
At der anvendes  en fælles og accepteret 
terminologi i forbindelse med prioriterin-
ger, ressourcetildeling, bevillinger, risiko-
styring og planer.
At der er aktiv deltagelse  i den daglige 
por teføljestyring fra alle ledelseslag – især 
dem, der ’ejer’ ressourcerne, dvs. linjele-
delsen.
At der defineres  en funktion, f.eks. en 
egentlig enhed, der har til opgave at ind-
samle, kvalitetssikre, følge op på og di-
stribuere informationer om projekter og 
portefølje på tværs. 

NNE Pharmaplan is a leading engineering and consulting company within the life science  
industry. We work with some of the world’s most prominent pharma and biotech companies 
and help them develop, establish and improve their manufacturing and ensure regulatory 
compliance. NNE Pharmaplan employs around 2,000 people at more than 25 locations 
around the world.

Engineering  
and consulting  
for the life sciences  
industry

Bare det at få folk til at tage 
sagerne op af skuffen og få det 
meldt ind i det nye system er 
en stor øvelse. 
Erik Valentin Borgensgaard, 
sektionsleder, Koncern IT
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EFFEKTIV PROJEKTSTYRING
med intuitiv email- og dokumenthåndtering 

Sæt projekterne i system
WorkPoint er et centralt cockpit til effektiv projektstyring, 
der strukturerer alle data via SharePoint og bygger bro til Of-
fice-pakken. Løsningen kan konfigureres til branchespecifik-
ke behov.

• Automatisk opgavetildeling
• Systematisk gate- og fasestyring
• Hurtig og nem vidensdeling
• Porteføljestyring med effektiv måling af fremdrift i    
 projekterne
• Optimal styring af informationsflow – alt fra dokumenter   
 til stamdata knyttes til et projekt 
• Effektiv dokumenthåndtering med automatisk    
 versionsstyring
• Effektiv og intuitiv emailhåndtering med intelligente   
 forslag og autojournalisering på et projekt
• Høj kvalitetssikring med automatisk og intelligent    
 metatagging på emails og dokumenter
• Integration til MS Project

Niels Bredahl, CFO, Tscherning

”WorkPoint var lige det, vi ledte efter. Et 
enkelt og struktureret system til projekt- 
og dokumenthåndtering. Det perfekte 
arbejdsredskab, der kan rumme det hele”

WorkPoint
Cloud - hybrid - 365

PROACTIVE.DK • info@proactive.dk • (+45) 82 32 32 32
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Tid for værktøjer i light-udgave
Jo mere komplekse opgaver, 
porteføljeværktøjerne skal løse, 
des mere komplekse bliver  
værktøjerne. To unge  
iværk sættere mener at have 
fundet en niche og går nu i den  
modsatte retning med en  
cloudbaseret webløsning. 

PROJEKTVÆRKTØJ I SKYEN

Af Metha Loumann  redaktion@ing.dk

Det enkle er ofte det bedste, synes devi-
sen at være hos to unge københavnske 
iværksættere, der nu udfordrer et mar-
ked med mange store, tunge spillere. 
De vil udgive et projektporteføljeværktøj 
i en light-version.

»Markedet for PPM-systemer er 
stærkt præget af store, komplekse 
løsninger, der er tunge at sætte op og 
– endnu værre – at bruge. Det resulte-
rer paradoksalt nok i, at mange søger 
tilbage til Excel i mangel på simplici-
tet og tilgængelighed,« fortæller Ulrik 
 Groth-Andersen.

Sammen med kompagnon Philip 
Koby luch Andersen er han få måneder 
fra at have færdigudviklet en ny tilgang 

til porteføljestyring – et system, de kal-
der Omnirocket.

»Excel er fint og fleksibelt, men kun 
lige så effektivt, som organisationen er 
disciplineret – man erstatter et dedikeret 
værktøj med et andet, som fordrer ma-
nuelle processer og giver en besværlig 
statusrapportering for projektlederne,« 
siger Ulrik Groth-Andersen 

Entydigt mønster
De to iværksættere har interviewet por-
teføljeledere i 20 mellemstore og store 
danske virksomheder inden for forsik-
ring, produktion, softwareudvikling og 
det offentlige for at samle insights og 
for om muligt at verificere deres teori 
om behovet for et simplere tool. Der 
tegnede sig hurtigt det samme entydige 
mønster, som så godt som alle porte-
føljelederne reelt var udfordret af:

! I mange store firmaer prioriteres 
projekter på mavefornemmelse, eller 
som vinden blæser. Eksempel: Direk-
tionen har fået en ny god idé – den skal 
have første prioritet. Så går der en uge, 
hvorefter direktionen kommer med en 
ny god idé, som skal øverst, og samtidig 
undrer man sig over, hvor det fore-

gående projekt er blevet af. Der mangler 
et prioriteringssystem, hvor man strin-
gent rangerer på projektkarakterer. 

! Der er en lang række eksempler på, at 
højtprofilerede projektporteføljechefer 
bruger mange timer hver måned på at 
indsamle statusser for deres projekter. 
De skal på interne fildrev, grave sig ned 
i en mappestruktur osv. Dette arbejde 
bør lettes, så det fungerer på daglig 
basis, og porteføljecheferne nemt kan 
række ud og få det materiale, de har 
brug for.

! Projektporteføljecheferne bruger en 
del timer hver måned på at strikke præ-
sentationer sammen ved at lave copy- 
paste i Excel-ark og power points, som 
de så skal have til at se præsentabelt 
ud. De laver et stort praktisk arbejde, 
som de skal præsentere på styregruppe-
møder eller ledermøder. Den slags skal 
kun være et klik væk. 

! Og endelig: Porteføljen mangler det 
grafiske overblik over projekter. I Excel 
kan du ikke gøre det pænt og overskue-
ligt for en utålmodig gruppe af direktø-
rer. 

»Vi mener ikke, at der har eksisteret 
et alternativ for dem, der gerne vil have 
noget, som er simpelt at komme i gang 
med og nemt at bruge, men som samti-
dig fokuserer på at gøre livet nemmere 
for projekt- og porteføljeledere i deres 
daglige opgaver,« lyder det fra Ulrik 
Groth-Andersen.

Tidsregistrering udfordrer
En af de virksomheder, der har sagt ja 
til at medvirke i Omnirockets betatest, 
er forsikringskoncernen Skandia, der i 
Danmark beskæftiger cirka 250 medar-
bejdere. Her skal projekt- og portefølje-
manager Per Guldbrandsen månedligt 
afrapportere om projektportefølje til 
ledelse og bestyrelse.

Efter hans mening er tidsregistre-
ring et af de kritiske issues i portefølje-
ledelse. 

»Det er en kompleks manøvre internt, 
men også eksternt, fordi vi benytter os 
af mange ikkefastansatte konsulenter. 
Vi benytter os af Microsoft Project til 
projekt- og porteføljestyring, men har 
udfordringer med at få det brugt, så vi 
overvejer faktisk at skifte til noget mere 
enkelt,« siger han. 

Overblik generelt og over projekt risici, 
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Social Project ManageMent 
– næSte generation af Projektværktøjer

viSit oUr Site: WWW.connect2cloUD.coM

Social Project
Management

Projektstyring, porteføljestyring,  
dokumenthåndtering og al  
kommunikation samlet i ét værktøj. 

Social crM

Integrér eller udvid jeres CRM med 
IBM Connections, så opgaver og 
dokumenter deles mellem  
salgsafdelingen og resten af  
virksomheden.

Social content 
Management

Alle features fra et traditionelt dokument-
håndteringssystem, men i en social 
platform, integreret med jeres systemer.

customer portals

Udbyg jeres kunde- og/eller  
leverandørforhold med kundeportaler 
integreret med jeres dokument- 
håndtering, projekt-og opgavestyring.

agile task  
Management

Styr jeres aktiviteter og opgaver 
i afdelingen eller projektet med 
virtuelle kanban boards.

Social intranet  
- Web content Management

Få fordelene fra et traditionelt CMS 
intranet og en social platform, så  
kommunikationen går både  
horisontalt og vertikalt.

HYBRID CLOUD IBM SMARTCLOUDON-PREMISE PRIVATE CLOUD

løsningerne er tilgængelige som on-premise, hybrid, private cloud eller via iBM Smartcloud.

få oPtiMeret jereS oPgaveStyring!
vi har løsninger fra mindre systemer til nem og hurtig opgave-
styring til større projekt- og porteføljestyringsredskaber.

 |   Udvid med de funktioner, der giver værdi for jer.      
 |   Samarbejd internt og/eller med kunder og samarbejdspartnere.   
 |   Undgå siloer, og få et system, der kan udbygges efter jeres behov.

annonce 262x180.indd   1 27/10/14   12:48

rapporteringsstrukturen samt enkle 
rapporteringsmetoder er nogle af de ele-
menter, Per Guldbrandsen fremhæver 
som vigtige i porteføljesammenhæng.

Cloudbaseret webløsning
Det er netop nogle af de hjørnesten, 
som Omnirocket fokuserer på. Det kan 
måske synes som Davids kamp mod 
Goliath at bevæge sig ind på markedet 

for porteføljeværktøjer, men det passer 
fint til de to it-folks sindelag. Ulrik  
Groth Andersen er it-designer, og Philip 
Kobyluch Andersen er it-ingeniør. De 
startede i maj og har deres tidligere 
arbejdsgivere Siteimprove og Net mester 
A/S i ryggen med startkapital og rådgiv-
ning. 

De to iværksættere siger, at de gerne 
vil udbygge den minimalistiske tilgang 

og være det moderne alternativ i et 
forældet marked. Og de mener, at det 
er urealistisk at presse én altfavnende 
platform ned over alle dele af en organi-
sation. Ud fra dette har de selv udviklet 
en service og software-PPM-løsning, 
der er dedikeret til porteføljeledelse – og 
kun det. 

Det er en cloudbaseret webløsning, 
der med et brugernavn og et kodeord  

giver direkte adgang til en række intu-
itive servicefunktioner.  Det betyder, at 
man kan tilgå statusopdateringer og pri-
oritere på nettet fra alle mobile enheder 
modsat de fleste PPM-systemer i dag.  
En funktion, der ikke ville have været 
mulig for bare fem år siden, mener Phi-
lip Kobyluch Andersen:

»Det er dybest set et tillidsspørgsmål. 
Det kræver tillid for en virksomhed at 
lægge data uden for de interne it-syste-
mer og stole på, at der bliver passet på 
dem. Det er vores 
indtryk, at de store 
virksomheder er 
ved at bløde op på 
dette punkt,« siger 
han.  !

IT-INGENIØR  Philip Kobyluch Andersen og 
it-designer Ulrik Groth Andersen er gået 
sammen om det cloudbaserede projekt-
værktøj Omnirocket.

DET WEBBASERE-
DE  projektværktøj 
Omnirocket kan 
også tilgås fra en 
smartphone.
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Uanset hvor brugervenligt et 
projektværktøj er opbygget, er 
det en langvarig udfordring at 
få brugerne helt med, viser  
implementering af nyt it- 
projekt- og porteføljestyrings-
system hos Arla Foods.

BRUGERADFÆRD

Af Metha Loumann  redaktion@ing.dk

Korridormøder, skuffeaftaler og hjem-
mestrikkede Excel-ark. Det lyder som 
en gammel traver, ikke desto mindre 
er problemstillingen fortsat relevant i 
mange danske virksomheder: Det er så 
godt som umuligt at få medarbejderne 
til helt konsekvent at benytte sig af de 
projektværktøjer, virksomheden har 
investeret i.

Udfordringen er aktuel også hos en 
af de store danske virksomheder, Arla 
Foods med hovedsæde i Viby, Aarhus. 
Selv med det nyeste, mest brugervenlige 
og intuitive projektværktøj til rådighed 
er det svært at få folk til at gøre, som de 
får besked på, lyder meldingen:

»Det er en lang change manage-
ment-proces at træne organisationen i 
at ændre adfærd. Der er mange bloke-
ringer i at få folk til at følge de instruk-
tioner, der gælder. I dagligdagen falder 
man hurtigt tilbage i de gamle systemer, 
den opgave skal man ikke undervur-
dere, når man implementerer et nyt 
system,« siger senior manager i Arlas 
it-afdeling Christian Neumann, der har 
ansvaret for de it-projekter, der ligger i 
infrastruktur og support.

10.000 daglige brugere
Arla har rundt regnet 20.000 medar-
bejdere fordelt globalt på 100 fysiske 
lokationer, som alle er i samme infra-
strukturløsning. Cirka 10.000 medarbej-

dere er daglige brugere af afdelingens 
it-services. 

I 2012 valgte Arla Foods at skippe 
det hidtidige projektstyringsværktøj, 
SAP. Det var for tungt og havde ikke de 
rette funktionaliteter. I stedet skulle der 
findes et værktøj til projekt- og porte-
føljestyring, der skulle kunne bruges 
af alle forretningsenheder i alle lande. 
Det skulle være brugervenligt, agilt og 
skalérbart og ikke mindst: Det skulle 
håndtere projektprioritering og en ikke 
eksisterende stram ressourcestyring. 

Valget faldt på Microsoft Project Ser-
ver og danske Projectum, som er Micro-
soft Gold Partner. 

»Løsningen er ret brugervenlig og in-
tuitiv, og den frigør tid til de vigtige ting. 
Project Server er baseret på Micro soft-
teknologi, som folk i forvejen er vant til 
at bruge. Det har vi sparet mange ud-
dannelseskroner på. Omvendt kan jeg 
ikke sige, vi er blevet mere effektive til at 
gennemføre projekter. Uden et velfun-
gerende tool ville det slet ikke lade sig 
gøre, men toolet i sig selv gør det ikke,« 
siger Christian Neumann.

Svært at overholde plan
Som eksempel nævner han det svære i 
at få projektledere til at aflevere status-
rapporter hver 14. dag. 

»Værktøjerne er til stede og fungerer, 
men for mange er det at lave en projekt-
plan og holde den ved lige næsten større 
end at køre selve projektet. I praksis har 
man det hele liggende på power point 
eller på et regneark. Heldigvis fanger 
det nye tool dog også dem, der ikke får 
opdateret deres statusrapporter,« siger 
Christian Neumann.

It-chefen siger, at der naturligvis kan 
være mange forklaringer på, hvorfor 
organisationen nemt falder tilbage 
til de gamle systemer. Hans bud på, 
hvordan man kommer i mål med sine 
projektværktøjer, inkluderer helt sikkert 
ledelsen:
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Effektive projektværktøjer kræver      ny brugerkultur

Alt for mange projekter leverer ikke den forventede             gevinst 
Projekter ender ofte i det 
bare ingenting, fordi gevinst-
realiseringen ikke er tænkt ind i 
projektet på forhånd, lyder  
opsangen fra en dreven  
management-ekspert.

PROJEKTLEDELSE

Af Metha Loumann  redaktion@ing.dk

»En af de største fejl, mange begår igen 
og igen, er at tro, at projektværktøjerne 
alene kan løse de udfordringer, der er i 
organisationen.« 

Sådan lyder den kontante udmelding 
fra Helle Falholt, som er senior mana-
gement konsulent hos Peak Consulting 
Group med speciale inden for projekt-, 

program- og porteføljeledelse. Hun 
bruger sit arbejdsliv på at sikre, at det 
er de rigtige projekter, der startes i en 
organisation, at de ledes effektivt, og at 
de skaber reel værdi.

Det er netop den reelle værdi af et pro-
jekt, det skorter på. Og det gælder både 
projekter i det offentlige og det private:

»Projektværktøjer kan ikke redde dig, 
hvis du har rod i måden, du arbejder på. 
Jeg oplever det f.eks., når jeg siger til en 
projektleder: ‘Må jeg se din plan?’ Så vi-
ser de mig en leveranceplan fra en it-le-
verandør, men ikke en plan for, hvordan 
projektet skal implementeres ude i for-
retningen, eller hvordan medarbejderne 
ændrer deres arbejdsgange. Og uden en 
implementeringsplan kommer projek-
tet ikke i mål,« siger hun.

Helle Falholt understreger, at pro-
jektværktøjer ikke kan løfte projekt-
modenhed. De skaber ingen værdi, hvis 
man ikke sørger for, at grundlaget for 
at bruge dem er til stede i form af f.eks. 
fastlagte processer, roller og ansvar m.m.  

Men selv det hjælper ofte kun på at 
gennemføre projektet og sikre leveran-
cerne. Grundlaget for at sikre reel værdi 
er, at forretningen er med. En række 
undersøgelser viser da også, at der er en 
klar kobling mellem projektmodenhed 
og forretningsmæssig succes.

Organisationen skal med
Helle Falholt har godt 20 års erfaring i 
projektbranchen. En af hendes kongs-
tanker er, at man samtidig med, at man 
planlægger sit projekt og udvikler sin 

business case, også bør udarbejde en 
organisatorisk implementeringsplan. 

»Udenlandske undersøgelser peger 
på, at alt for mange projekter fejler, fordi 
de ikke leverer de forventede gevinster, 
og det er et problem. Det er nemmere at 
købe et it-system hos en leverandør end 
det er at implementere det i organisatio-

HELLE FALHOLT  
fra Peak Consul-
ting Group mener, 
at det bør være 
obligatorisk at 
udarbejde en 
plan for, hvordan 
et it-projekt skal 
implementeres i 
organisationen.



»Implementering kræver ledelses-
opbakning. Det er vigtigt, at den øverste 
ledelse signalerer, at dette er værktøjet, 
vi bruger til at styre ressourcer med, og 
ikke andre. Uden opbakning kommer 
der korridoraftaler. Så mister man vær-
dien af det,« siger han.

Skal sige fra
Christian Neumann siger, det også er 
vigtigt, at projektlederne bliver holdt op 
på, at de allokerer deres medarbejdere 
via værktøjet. Desuden er medarbejder-
ne ved en forespørgsel om hjælp forplig-
tede til at sige fra, hvis de ikke officielt 
er tilsagt til opgaven.

»Det giver bedre udnyttelse af medar-
bejderne, og i sidste ende medfører det 
større medarbejdertilfredshed, fordi de 
aldrig er i tvivl om, hvilke opgaver der 
skal løses.«

Det tog et halvt år at få Project Ser-
ver-løsningen ud til brugerne – projekt-
ledere og projektdeltagere. I værktøjet 
ligger en lang række muligheder for 
at optimere it-projekterne – eksempel-
vis strategimål for it-projekterne, som 
man kan prioritere efter, værktøjer til 
at opdatere og rapportere om økonomi, 
tidsforbrug og fremdrift, videndeling 
fra et bibliotek med alle projektrelevante 
dokumenter, chatfunktion og især res-
sourcestyringsværktøjer. 

Hos Projectum siger salgschef Jes Al-
lersted, at brugervenligheden går frem 
for alt, når det gælder om at få folk til at 
stå på værktøjet. Brugerne skal føle sig 
velkomne:

»Det handler om at få lagt metadata 
ind, som så bliver fanget af en løsning, 
i stedet for at de flyder rundt i Excel-
ark. Dermed er rammerne fyldt ud på 
forhånd, og der kan rapporteres på den 
mest optimale måde.  Desuden skal 
værktøjet være collaborativt og let til-
gængeligt i layout og design,« siger Jes 
Allersted og understreger, at rapporte-
ringen jo kun bliver bedre af, at folk har 
mod på at være på platformene.

Altid øjne på
En del af projektværktøjet er også en 
gruppe supportere og controllere, der 
sidder parat til at guide, f.eks. om tidsre-
gistrering, men også konstant holder øje 
med udnyttelsesgraden af ressourcerne. 

»Det er svært at sige, hvornår vi er i 
mål med implementeringen. Vi er pænt 
på vej. Men jeg tror aldrig, man slipper 
for at holde øje med, om værktøjet bliver 
brugt optimalt,« siger Christian Neu-
mann.  !
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< AL PRODUKTION  hos Arla Foods bliver 
stadig mere it-afhængigt. It-systemerne, 
som i dette procesanlæg, skal være oppe 
365 dage om året i alle tidszoner af hensyn 
til produkternes korte holdbarhed. Arlas 
projektportefølje skal hele tiden understøt-
te it-udviklingen i et sådant it-afhængigt 
system og har derfor stor bevågenhed. 
 Foto: Arla Foods

EKSEMPEL PÅ EN STATUSRAPPORT  i en 
projektplan hos Arla Foods, der hele tiden 
kan holdes opdateret med røde, gule og 
grønne trafiklys.

Alt for mange projekter leverer ikke den forventede             gevinst 
nen. Det, der virkelig gør en forskel, er, 
når nogen fra forretningsdelen bliver 
engageret i projektet og tager et ansvar,« 
siger hun og tilføjer:

»I virkeligheden bør man ikke starte 
et eneste it-projekt, medmindre der står 
en bruger og siger: ‘Jeg vil ha’ det, jeg vil 
ha’ det, og det skal gå hurtigt!’ Det er et 
sygdomstegn, hvis forretningen ikke vil 
involvere sig.«

Må ikke løbe ud i sandet
Helle Falholt sender en tanke til de i alt 
29 statslige it-projekter med et budget 
på over 10 millioner kroner, som IT-pro-
jektrådet i øjeblikket holder et vågent øje 
med, og hvoraf fem er forsinkede: 

»Jeg håber da, at alle disse projekter 
skaber en reel værdi for borgerne, og at 

de ikke bare løber ud i sandet. Proble-
met er, hvis der ‘bare’ er aftalt en be-
sparelse, uden at de, der formodes at få 
gavn af projekterne, har været inde over 
og bekræfte, at de kan løfte besparelser-
ne med det, som projekterne leverer.«

I sit arbejde med både private og 
offentlige virksomheder oplever Helle 
Falholt ofte, at der er et mismatch mel-
lem det sprog, forretningen taler, og det 
sprog, it-projektfolkene taler:

»Koblingen mellem forretningen og 
projektet kikser rigtig ofte. Så bliver det, 
som projektet leverer, ikke helt rigtigt 
for forretningen, og hvis leverancerne 
måske heller ikke bliver implementeret 
godt, så mangler vi gevinstrealiserin-
gen. Og det er mange penge, man går 
glip af.«  !

Vi deltager i projekt:værktøjsdagen

Kousholts

Bjarne

univers

Kom og mød PRAXIS – Nyt Teknisk Forlag og 

Bjarne Kousholt, bestsellerforfatteren bag bogen 

PROJEKTLEDELSE. 

Hør også om hans øvrige, særdeles anvendelige bøger om 
projektledelse, forandringsledelse og organisationsteori. 
Bøgerne dækker over lærebøger, kompendier og litteratur 
om emnerne. Få en snak med Bjarne om hvordan, og til 
hvad, bøgerne kan bruges og andre spørgsmål.

Du kan selvfølgelig også se og høre om en masse af  
PRAXIS – Nyt Teknisk Forlags andre relevante bøger.
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ANTURA
Siden 2001 har Antura med succes leveret 
projektværktøjet Antura Projects – en hel-
hedsløsning for projekt-, portefølje- og 
ressourcehåndtering. Antura har mange 
kunder og over 100.000 tilfredse brugere 
i mere end 50 lande. Der er flere kendte 
virksomheder og organisationer blandt 
kunderne, f.eks. Husqvarna, PostNord, SJ, 
Intrum Justitia, Lantmännen og Assa 
Abloy. Det er vores målsætning, at Antura 
Projects altid er førstevalg for alle organi-
sationer, der har behov for et etableret 
projektværktøj med stærk funktionalitet, 
som er hurtigt at indføre og brugervenligt.

AVIOR
Avior Danmark er salgs- og implemente-
ringspartner for SharePlanning Applica-
tions, der er markedets stærkeste og mest 
fleksible produkt til portefølje, projekt og 
ressourcestyring i SharePoint. SharePlan-
ning Applications sikrer, at det er de rigti-
ge projekter, der gennemføres, at der er 
kapacitet til at gennemføre projekterne, at 
de leveres i rette tid og til de budgette-
rede omkostninger. Med ubegrænsede 
muligheder for at analysere og rapportere 
porteføljen med integreret Business Intel-
ligence.

CANEA
Canea Danmark hjælper organisationer 
med at udvikle, analysere og indføre stra-
tegier, system og kompetencer, der fører 
frem til målbare resultater i form af øget 
effektivitet og større kundetilfredshed 
hos vore kunder. Vi gør det ved at levere 
rådgivning, uddannelse og it-løsninger in-
den for fire udvalgte kompetenceområ-
der: strategi, organisering og effektivise-
ring, projekt- og porteføljeledelse samt 
indførelse af ledelsessystemer.

CONNECT2CLOUD
Vil I optimere jeres forretning med kort-
sigtet agil opgavestyring samt projekt- og 
porteføljestyring med issue- & change ma-
nagement samt projektrapportering? Vi 

arbejder med social business software, 
herunder social project management med 
fil- og dokumenthåndtering. Mød 
Connect2 Cloud og hør, hvordan I nemt 
kommer i gang med social project mana-
gement ved f.eks. at involvere samar-
bejdspartnere, kunder eller personer in-
ternt i virksomheden, som ikke nødven-
digvis er en del af projektgruppen.

CPHBUSINESS
Vi befinder os godt mellem praksis og 
forskning! Som landets største udbyder af 
korte/mellemlange uddannelser sætter vi 
en ære i at omsætte forskning til praksis, 
som du kan bruge direkte i din karriere. 
Cphbusiness uddanner hvert år flere 
hundrede medarbejdere og ledere, der øn-
sker at give deres faglighed og karriere et 
solidt løft. Det gør vi ved at tage den nye-
ste viden og omsætte den til konkrete løs-
ninger for dig og din virksomhed. Alle vo-
res uddannelser og kurser giver point, ik-
ke kun i erhvervslivet. 

DELTEK
Deltek er verdens førende leverandør af 
forretningssoftware og -løsninger specielt 
designet til projektorienterede virksomhe-
der. Hos Deltek er vi specialister i at leve-
re projekt- og økonomistyringsløsninger 
til vidensvirksomheder, der har projekter 
som deres forretningsgrundlag. Gennem 
mere end 30 år har vi hjulpet projekt-
orienterede virksomheder i deres arbejde 
med at strømline deres forretningsproces-
ser, optimere deres ressourcer og levere 
rentable projekter. Vi er dedikerede til at 
levere de rette betingelser for, at vores 
kunder kan maksimere deres resultater.

ELO
ELO Digital Nordic leverer systemer til 
håndtering af ustruktureret information. 
Ud over hele ECM-paletten tilbyder vi et 
omfattende koncept til review og doku-
mentation af projekter. Systemerne er in-
tegreret med de foretrukne applikationer, 
som brugerne anvender hver dag, hvilket 
sikrer forståelse af sammenhænge og bru-
gervenlighed. Et af vore specialer ligger 
inden for rammerne af effektiv projekt-
dokumentation og arbejdsprocesser i for-
bindelse hermed. ELO Digital Office består 
af ét samlet koncept dækkende trinløse 
løsninger fra én enkelt bruger og op til 
koncernniveau. 

DTU DIPLOM
Center for Videreuddannelse er DTU Di-
ploms enhed for efter- og videreuddan-
nelse. Diplomuddannelserne fokuserer i 
overvejende grad på at uddanne ledere 
fra både det private og offentlige arbejds-
marked. De faglige udfordringer er store, 
og dermed bliver der lagt en grobund for 
professionel kompetenceudvikling, så stu-
derende bliver i stand til at honorere nye 
krav og udfordringer på arbejdsmarkedet. 
Uddannelserne er fleksible, så studerende 
kan følge modulerne på de enkelte uddan-
nelser uden nødvendigvis at gennemføre 
den samlede uddannelse. Samtidig kan der 
vælges valgfrie moduler på tværs af ud-
dannelserne. Alt sammen i et tempo, der 
passer ind i arbejds- og familielivet. Ud-
dannelserne og de enkeltstående kurser 
bliver udbudt under Lov om Åben Uddan-
nelse og er godkendt af Undervisnings-
ministeriet.

FANGEL CONSULTING
Vi er konsulenter i at forbedre jeres ledel-
se af projekter – gennem uddannelse, 
coaching, metoder og assistance ved pro-
jektopstart. I bogværket ‘Proaktiv pro-
jektledelse’ er samlet mange års erfaring. 
Bogen foreligger også på engelsk med tit-
len ‘Proactive Project Management’. Som 
en ny service er udviklet et ‘Intensivt kur-
sus i proaktiv projektledelse’, hvor bogens 
tænkemåder over to dage præsenteres og 
trænes. Som middel til over et halvt år at 
opnå et unikt kompetenceløft tilbyder vi 
en ny runde med den åbne ‘Uddannelse i 
Projektledelse 1+2 & 3+4’, som er IP-
MA-registreret.

FLOWIT
Er projekt- og porteføljestyring en inte-
greret del af styringen i din organisation? 
Er det svært at få overblik over jeres pro-
jekter? Flytter jeres projekter organisatio-
nen i den rigtige retning? Har ledelsen fo-
kus nok på projekter? Mangler I et fælles 
projektsprog? Er du træt af at skulle hente 
information fra økonomisystem, eksterne 
projektwebs, Excel, tidsregistrering mv. 
for at få overblik over dine projekter? Er I 
udfordret med ressourcestyringen? Hvis 
du kan genkende nogle af disse udfordrin-
ger, så besøg FlowIT på projekt:værktøjs-
dagen. Hør, hvordan vi hjælper virksom-

heder med at blive bedre til at udvælge, 
prioritere og gennemføre projekter ved 
hjælp af projektportalen ProjectFlow, som 
er baseret på SharePoint. 

IBA
IBA Erhvervs-
akademi Kolding 
tilbyder videre-
gående fuldtids- 
og deltidsuddan-
nelser. Samlet 

har akademiet mere end 100 uddannelser 
og fag fordelt på erhvervsakademi-, pro-
fessionsbachelor-, akademi-, diplom- og 
masterniveau. Du kan altid finde en ud-
dannelse, der passer til dig, hvad enten 
det er inden for markedsføring, finans og 
økonomi, ledelse, projektledelse, it og 
web, iværksætteri, digital marketing, 
kommunikation eller noget helt andet. På 
IBA Erhvervsakademi Kolding har vi fokus 
på samarbejdet med erhvervslivet og an-
dre uddannelsesinstitutioner både lokalt, 
nationalt og internationalt.

IMPLEMENT
Implement Consulting Group er en skandi-
navisk konsulentvirksomhed med mere 
end 400 konsulenter i Danmark, Sverige, 
Norge, Finland, Estland og Litauen. Vi 
hjælper private og offentlige virksomhe-
der med at planlægge og gennemføre ef-
fektfulde strategiske forandringer. Imple-
ment er førende i Skandinavien i relation 
til implementering af forandringer. Vi ar-
bejder med strategi, lederskab og optime-
ring af virksomhedens service- og drifts-
processer. Projektarbejde, programledelse 
og porteføljestyring er centrale discipliner 
for alle private og offentlige organisatio-
ner.  Inden for projektledelse er vores ker-
nekompetence at udvikle organisationer, 
så de kan håndtere projekter, programmer 
og porteføljer optimalt og få dem til at 
matche organisationens strategi.

MANNAZ
Med udgangspunkt i innovative og effek-
tive læringsmetoder udvikler vi hvert år 
mere end 10.000 ledere, projektledere og 
videnmedarbejdere. Vores virkeligheds-
nære løsninger har et strategisk afsæt og 
skaber reel effekt. Med kontorer i Køben-
havn, London og Hong Kong og et globalt 
netværk af facilitatorer udvikler vi men-
nesker over hele verden. Vi blev grund-
lagt i København i 1975. I dag har vi 75 
medarbejdere og over 375 samarbejds-
partnere i 40 lande.

PROFIL AF UDSTILLERE PÅ PROJEKT:VÆRKTØJSDAGEN
Hvad er særkendet og de helt særlige kompetencer hos de enkelte udstillere på projekt:værktøjsdagen? Det præsenterer vi her.
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MARSTRAND INNOVATION
Marstrand Planning Intelligence (MPI) an-
vendes af PMO-funktionen i projekt-orga-
nisationer og internt til produkt- og it-ud-
vikling. Ledelsen og PMO-funktionen styr-
kes markant. MPI giver et klart visuelt 
grundlag til at prioritere og agere på et 
rea listisk grundlag – i tide. Især fordi res-
sourcernes kompetencer og kapacitet ind-
går aktivt. MPI er nemt at konfigurere, in-
tegrere og implementeres på få dage. MPI 
giver kortere projektforløb, større til-
fredshed samt effektiv administration og 
opfølgning. 

METIER
Metier er Skandinaviens førende projekt-
hus og har i mere end 30 år arbejdet for 
at skabe værdi hos vores kunder ved at 
forbedre deres evne til at drive projekter, 
programmer og porteføljer. Vi kalder det 
Better Projects. Vejen til Better Projects 
betræder vi med tre ben, der tilsammen 
udgør vores værktøjskasse. Vi kalder det 
KURSen mod Better Projects: Kompeten-
ceUdvikling – af hele projektorganisa-
tionen, Rådgivning – om processer og me-
toder samt Systemer – it-løsninger til un-
derstøttelse af processerne.

NNE PHARMAPLAN
Farmabranchen investerer milliardbeløb i 
udvikling af nye produkter, og lige så 
snart et nyt produkt er blevet godkendt, 
er det afgørende vigtigt hurtigt og effek-
tivt at kunne etablere den nødvendige ka-
pacitet til at kunne producere det. I NNE 
Pharmaplan har vi udviklet et projektsty-
ringsværktøj, som vi kalder Our Model, 
der på basis af standarder, templates og 
best practice-eksempler guider projektle-
dere og deltagere systematisk gennem he-
le projektforløbet og sikrer, at værdifuld 
viden og erfaring bliver genanvendt. 

OMNIROCKET
Omnirocket er en nyopstartet dansk virk-
somhed, som forsøger at bryde med nor-
merne inden for project portfolio manage-
ment ved at fokusere på simplicitet, ‘ease-
of-use’ og mobilitet. Firmaet er stiftet i 
2014 af erfarne it-folk med speciale inden 
for moderne SaaS-løsninger. Vi leverer en 

brugervenlig out of the box-løsning, som 
ikke er afhængig af konsulentbistand og 
kontakt med salgspersonale. Vores missi-
on er at bygge projektporteføljestyringens 
svar på Basecamp – den moderne 
cloud-løsning med et task-baseret fokus, 
som gør livet nemmere for projektchefer 
og projektledere.

PACTOR
Pactor A/S er et konsulenthus med specia-
le i projekt- og porteføljestyring, it-an-
skaffelse, it-implementering, innovation 
og offentligt-privat samarbejde. Pactor 
har gennem en årrække arbejdet med ak-
tiv porteføljestyring og derigennem skabt 
grundlaget for projekt- og porteføljesty-
ringsportalen Amfora, der i dag bl.a. an-
vendes af Dansk Politi. På projekt:værk-
tøjsdagen 2014 vil Pactor demonstrere 
Amfora på standen og bl.a. fortælle om 
Dansk Politis rejse mod mere professionel 
porteføljestyring.

PEAK CONSULTING 
GROUP
Peak Consulting 
Group er blandt 
Danmarks førende 
management konsu-
lentvirksomheder 

inden for projekt-, program- og portefølje-
ledelse. Vi hjælper vores kunder med at 
omsætte strategier til realiserede gevin-
ster. Vi tilbyder best practice-rådgivning 
og kompetenceudvikling med fokus på 
praktisk anvendelse inden for: PRINCE2 - 
projektstyring, MSP – programledelse, IP-
MA – projektledelse, MoR – risikostyring, 
MoP – porteføljestyring, P3O – projekt-
kontorer, Change Management – Prosci, 
Governance og porteføljestyring, business 
case og gevinstrealisering samt implemen-
tering af best practice. 

PRAXIS - NYT TEKNISK FORLAG
Praxis - Nyt Teknisk Forlag formidler vi-
dens- og undervisningslitteratur inden for 
såvel det tekniske, naturvidenskabelige og 
merkantile område. Udgivelserne er mål-
rettet videregående uddannelser, gymna-
sieuddannelser samt det private marked 
og udgives som papir- og digitale bøger. 
Nyt Teknisk Forlag er i 2014 kommet ind 
under Praxis, der også udgiver læremidler 
til bl.a. erhvervsuddannelserne. Praxis la-
ver også projekter, software og digitale 
løsninger til primært uddannelsesinstitu-
tio ner.

PROACTIVE
En højere effektivitet blandt vidensmed-
arbejdere stiller større krav til projektsty-
ringsværktøjerne i fremtiden. Filosofien 
bag WorkPoint er at lave et projektværk-
tøj, der understøtter dynamiske arbejds-
processer fra start til slut og samtidig lø-
ser virksomhedernes stigende problemer 
med at håndtere kritiske informationer, 
dokumenter og e-mails samt vidensdeling 
på tværs af organisationen. Derfor har 
WorkPoint stort fokus på gate- og fase-
styring, intelligent tagging, e-mail- og do-
kumenthåndtering.

PROJECTUM
Projectum er Danmarks eneste Microsoft 
Guld Partner inden for Project & Portfolio 
Management. I denne egenskab har vi dre-
vet over 200 PPM-implementeringer. Vo-
res løsninger har fokus på at skabe et pro-
jekt- og porteføljeoverblik og sætter stor 
fokus på brugervenlighed. I daglig tale 
hedder teknologierne Microsoft Project 
Server samt Microsoft Project Online, når 
det kommer til cloud-udgaven under Offi-
ce365. Vi er fem gange i træk kåret som 
årets PPM Partner af Microsoft pga. den 
kvalitet og faglighed, vi leverer på tværs 
af implementering, support og træning.

RAMBØLL
Rambølls afdeling for projekt- og porteføl-
jestyring består af 27 erfarne medarbej-
dere. Vi leverer konsulentydelser, værktø-
jer og uddannelse, der hjælper vores kun-
der med at få mest muligt ud af deres pro-
jekter ved at fokusere på: planlægning og 
opfølgning, projektledelse, kvalitetssikring 
samt effektive projektkontorer. Rambøll 
består af mere end 11.000 ingeniører, de-
signere og management-konsulenter og 
har som ambition at skabe bæredygtige 
og langsigtede løsninger for vores kunder 
og samfundet.

SYDDANSK UNIVERSITET
Masteruddannelsen i projektledelse på 
Syddansk Universitet stiller skarpt på pro-
fessionel ledelse af projekter, dels det en-
kelte projekt eller program, dels projekter 
i hele organisationen. Som studerende får 

man træning i at analysere komplekse 
projekter og projektprocesser og bevidst-
hed om sin personlige lederadfærd. Man 
får indsigt i at lede forandringer i dynami-
ske omgivelser, og der er mulighed for at 
inddrage sin egen organisation i uddannel-
sen. Uddannelsen er relevant, hvis man 
har valgt projektledelse som karrierevej, 
lyder det fra Syddansk Universitet. Ud-
dannelsen foregår i Slagelse og varer to år 
på deltid, men kan strækkes over seks år. 
Syddansk Universitet lover blandt andet 
også, at man får blik for at forankre pro-
jektets proces og resultat hos interessen-
terne. Og desuden får man et netværk 
med erfarne projektledere.

TEKNOLOGISK INSTITUT
Teknologisk Institut er Danmarks mest 
kendte og benyttede kursusudbyder (iføl-
ge Voxmeter). Vi har leveret uddannelse til 
det danske erhvervsliv siden 1906. Tekno-
logisk Institut udbyder mere end 60 for-
skellige åbne kurser inden for projektle-
delse. I vores kursusprogram kan man fin-
de både samlede uddannelsesforløb for 
nye og mere erfarne projektledere samt 
en bred vifte af specialistkurser inden for 
generel projektledelse, it-projektledelse 
samt projektledelse i byggeriet. Vores til-
gang til projektledelse bygger på aner-
kendt teori og best practice inden for 
praktisk projektledelse. Vi har et korps af 
meget erfarne undervisere, der alle har en 
solid teoretisk og anvendelsesorienteret 
viden om projektledelse. På vores kurser 
får man viden, metoder og værktøjer, der 
umiddelbart kan anvendes i den praktiske 
projektledelse.

WORKPOINT
En højere effektivitet blandt vidensmed-
arbejdere stiller større krav til projektsty-
ringsværktøjerne i fremtiden. Filosofien 
bag WorkPoint er at lave et projektværk-
tøj, der understøtter dynamiske arbejds-
processer fra start til slut og samtidig lø-
ser virksomhedernes stigende problemer 
med at håndtere kritiske informationer, 
dokumenter og e-mails samt vidensdeling 
på tværs af organisationen. Derfor har 
WorkPoint stort fokus på gate- og fase-
styring, intelligent tagging, e-mail- og do-
kumenthåndtering.

Tilmeld dig projekt:værktøjsdagen på www.projektdagen.dk



Microsoft Project Online
Microsoft Project Online fås nu via Office 365, der er Microsoft Office-pakken 
som du kender den, blot i skyen. Microsoft Project Online kan købes separat.

VIL DU VIDE MERE?  
Kontakt Projectum, mail@projectum.dk

Projektstyring 
og porteføljeoverblik
– let, enkelt og i skyen!

Hovedkontor: Kirke Værløsevej 40   3500 Værløse
Jyllandskontor: Algade 44   Aalborg

www.projectum.dk


