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Nyhetsbrev
Nr 9/2015

Tilknyttet:

I samarbeid med:

Støtteverktøy basert på Prosjektveiviseren
Få med deg det siste av det siste……
Fredag 5. juni kl 9-12, Microsoft, Lysaker torg 45, Lysakerlokket
Påmelding via mail : post@prosjektledelse.org. Frist: 1. juni. Arrangementet er gratis.
Prosjektveiviseren er fremtidens løsning for prosjektstyring innen offentlig sektor.
Flere leverandører har utviklet støtteverktøy for prosjektstyring basert på Prosjektveiviseren.
Verktøyene understøtter også porteføljestyring av prosjektene.
I dette Temamøtet blir du kjent med tre av leverandørene. Det blir også anledning til debatt.
Leverandørene vil også være tilgjengelig for ytterligere gjennomganger etter møtet.

Samhandling mellom offentlig og privat sektor
Innleder: Avdelingsdirektør Jens Nørve, Difi
Jens gir en kort orientering om betydningen av samarbeidet privat-offentlig sektor, i arbeidet med
Prosjektveiviseren

Presentasjon av løsning fra CommIT
Innleder: Leder for prosjekt- og porteføljestøtte Geir Graff, Asker kommune
Prosjektportal for SharePoint er utviklet av og for offentlig sektor. Løsningen inneholder det du trenger
for å følge Prosjektveiviseren i et prosjektstyringsverktøy. Du får en enkel porteføljeside med oversikt
over eksisterende prosjekter og kan enkelt opprette nye prosjektrom for prosjektene dine. Hvert
prosjektrom inneholder i tillegg til standarddokumenter, funksjoner for risikohåndtering, interessent- og
kommunikasjonsarbeid, prosjektlogg, oppgaver og sjekklister, mm. l.øsningen sprer seg nå i både
offentlig og privat sektor.

Presentasjon av løsning fra Projectplace Norge AS
Innleder: Account Manager Aimee Stokes Ekvern, Projectplace Norge
I presentasjonen får du se hvordan du enkelt kan jobbe med prosjekter som baserer seg på metodikken
til Prosjektveiviseren.
Idet du starter prosjektet, skaper du en «blue-print» av Prosjektveiviseren på 1-2-3!

Presentasjon av løsning fra Darcblue
Innleder: Erlend Ødegård, Darcblue
Påstand: Med et abonnement på Office 365, Project Online og Project Pro for Office 365 har man «ut av
boksen» støtte for det meste en prosjektorganisasjon trenger av funksjonalitet. DARCBLUE AG i Oslo
har spesialisert seg på verktøy for prosjektstyring og blant annet laget en løsning for å understøtte
Prosjektveiviseren. Erlend Ødegård vil vise hvordan man med maler og enkle grep kan gi
prosjektlederne verktøy som gjør det enkelt å komme i gang med modellen. Porteføljestyring,
ressursstyring og rapportering vil også bli demonstrert.

