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Projekt- og porteføljestyring omfatter typisk strukturerede

data, såsom statusrapporter, milepæle, opgaver og økonomi-

og ressourcedata. Formålet er at hjælpe med styringen:

Ledelsen med porteføljestyringen - og projektlederen med

projektstyringen.  

Men med nedlukningen under Covid-19 og den efterfølgende

mængde af hybridarbejde, er der endnu større behov for

effektiv kommunikation og samarbejde omkring projektet, så

alle nemt kan bidrage til opgaveløsningen og samtidig sikre,

at kommunikationen bliver opsamlet i den rette kontekst.  

Dette whitepaper omhandler baggrunden for behovet og

beskriver værktøjer i ProjectFlow 365 inspireret af sociale

medier - til let samarbejde. Samtidig beskriver vi også de

konkrete funktioner, og hvordan de kan anvendes i praksis.
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 De fleste fortsat arbejder spredt på forskellige lokationer. 
 Mange medarbejdere har mange hjemmearbejdsdage. 
 Medarbejderne har større frihed til at tilrettelægge deres arbejdstid. 

 Betydning for retning, inddragelse og synliggørelse af arbejdsopgaver, når det
kommer til ressourcestyring og tidsregistrering. 
 Mindre socialt samvær og interaktion, når vi ikke interagerer med hinanden som
på kontoret. 
 Udfordringer omkring sporbarhed i forbindelse med beslutninger og konkret
opgaveløsning. 

1.1  Udfordring 

I marts 2020 ”lukkede” Danmark ned, og vi blev sendt hjem. En tid, som vendte op og
ned på vores hverdag, både privat og professionelt. Her i 2022 er vi forhåbentligt på
den anden side af pandemien, og vi kan nu se tilbage på, hvilke positive og negative
konsekvenser pandemien har haft på vores arbejdsliv, hvor: 

 
Dette medfører dog også nogle udfordringer i form af: 

Kommunikationen omkring kaffemaskinen mindskes, og arbejdsopgaverne bliver
oftere løst asynkront – feedback er dog stadig vigtigt.  

I forhold til projekterne, så anvender mange organisationer og teams forskellige
platforme, projektværktøjer og kanaler, for at dele viden og modtage feedback. Det
skaber kaos i data og transparensen forsvinder. 

1. Nye samarbejdsmønstre efter Covid-19 

3



 1.2 ProjectFlow - Flow i projektsamarbejdet  

Når det drejer sig om samarbejde og kommunikationen omkring projekter, så er
førnævnte udfordringer i høj grad aktuelle, og derfor er der en række funktioner i
vores projektstyringsværktøj, ProjectFlow 365, til at understøtte den ”nye normal”. 

Det betyder, at du nemt kan kommunikere med dine kollegaer i ProjectFlow om fx. et
projekt, en statusrapport, opgaver og risici, når det passer ind i din arbejdsrytme.

Samtidig bliver kommunikationen samlet op i den rette kontekst, så I har
dokumentation for baggrunden for opgaveløsningen eller beslutningen. Så behøves
du ikke tilgå E-mail-systemer eller chats i Teams for at se kommunikationen i
forbindelse med opgaven eller risikoen.   

Derved bidrager ProjectFlow både til at understøtte den meget strukturerede
information, såsom statusrapporter, stamdata og porteføljerapporter, men også den
mere ustrukturerede kommunikation og dialog i forbindelse med løsning af
arbejdsopgaver eller afrapportering.  
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Figur 1. ProjectFlow understøtter både struktureret og ustruktureret kommunikation i
forbindelse med projekterne. 
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 2. Vigtige funktioner i et samarbejdsværktøj  

Projekt- og porteføljestyringssystemet hjælper med at skabe struktur på projektdata,
så organisationen kan prioritere projekterne og få skabt gennemsigtighed i data, så du
kan fokusere på eksekveringen samt få hjælp til prioritering og generel organisering af
samarbejdet.  

ProjectFlow er ikke kun et styringsværktøj, men også en samarbejdsplatform, som
bidrager centralt til eksekvering og kommunikation omkring den mere strukturerede
information, så projekter bliver gennemført på basis af pålidelig information, overblik
og transparens. 

Det drejer sig om at få skabt flow i samarbejdet, hvor sociale funktioner, som vi
kender fra Facebook, Instagram og LinkedIn, har sin berettigelse. Det er fx. mentions
(@), hashtags (#) og emojis (😊).  

2.1 Reaktioner og emojis  

Nogle gange siger et billede meget mere end ord. Det kan fx. være uformelt, som en
smiley, eller mere formelt, som et godkendelsestegn på en statusrapport fra
styregruppeformanden. Så ved projektlederen, at styregruppeformanden har set
statusrapporten. Reaktioner og emoijis bidrager til feedback-loops og nem
kommunikation.  

 2.2 Mentions - @  

Med @mention (fx @peter), slår ProjectFlow op i brugerdatabasen (Active Directory)
og leder efter brugeres navne, som du kan tagge på fx. en risiko i ProjectFlow. Så
bliver vedkommende adviseret via E-mail om, at han/hun er nævnt i kommentaren, og
derfra kan derfra nemt kan tilgå og indgå i  kommunikationen omkring risikoen.  
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 2.3 Link til andre projektelementer (opgaver, risici etc.) -
#  

Med et hashtag (#) slår ProjectFlow op i projektelementer, som fx. opgaver, risici,
milepæle osv.   

Figur 2. Med # kan du linke til fx. en risiko ved at skrive #R408 eller #pantone, og så
vil ProjectFlow slå op i alle projektelementer, hvor dette indgår, og du kan derigennem
vælge det rette link. 

Du kan lave # op mod et element-ID. Fx #R194 i ovenstående skærmbillede.   

Hvis du fx. fra en opgave vil lave et link til risikoen Pantone, så kan du bruge risikoens
ID, som bl.a. fremgår af URL’en. På opgaven skriver du #R194, og så vil der komme et
link til risikoen på opgaven. 

Linket vil ikke være klikbart, når kommentaren redigeres, men først når den er sendt.  

Hvis du ikke har rettigheder til siden (risikoen i dette eksempel), som en kommentár
linker til, så er linket ikke klikbart.  
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Hvis du på fx. risikoen gerne vil henvise til et projekt, så kan du i et kommentarfelt på
risikoen indsætte et udråbstegn efterfulgt af et ord (fx. Implementering), og så slår
den op i projektlisten med forslag til projekter, hvor ordet implementering indgår i
projekttitlen.

 Fx. projektet ”Implementering af nyt lønsystem”. Så vil brugerne kunne klikke direkte
på linket i kommentáren og åbne projektet Implementering af nyt lønsystem.   

 2.4 Link til et projekt med “!”  

For at opnå en rigere kommunikation, kan du i beskrivelsesfelter og i kommentárer
formatere tekst og indsætte skærmbilleder direkte med Kopier og Indsæt. Emojis kan
også indsættes.  

 2.5 Formateret tekst (Rich text)  

Figure 3. Billeder kan indsættes direkte med Kopier og Indsæt.  
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For at gøre kommunikationen så smidig som mulig, så kan brugere, som har læseret til
projektet godt skrive kommentárer, selvom de ikke har skriveret til andre
projektelementer.  

 2.5 Rettigheder til kommentárer  

3. Få mere viden 

Scan QR-kode for video



Karsten Ley Poulsen 
Direktør 
e: klp@flowit.dk 
m: 40212120 

Det var en kort gennemgang af, hvordan
ProjectFlow 365 understøtter både den
strukturerede information, såsom
statusrapporter, milepæle og opgaver samt
mere ustruktureret information som
kommentarer mv.  

Du er meget velkommen til at kontakte os
for input og drøftelse af fagområdet.  

FlowIT A/S 
e: info@flowit.dk  
t: 66104055 

Er du interesseret i effektivt samarbejde og styring?

OM OS

FlowIT A/S er en dansk software-virksomhed fra 1999, som udvikler ProjectFlow til
projekt- og porteføljestyring med tæt integration til Office 365.  
 
ProjectFlow 365 er et fleksibelt projekt- og porteføljestyringsværktøj, som er enkelt at
anvende med en høj grad af skalérbarhed og muligheder for tilpasning og integration.  
 
FlowIT har leveret løsninger til bl.a. Per Aarsleff, Københavns Kommune, Sparrekassen
Kronjylland, Region Sjælland, Finanstilsynet, Evida, Danske Spil og Danske
Commodities.  


