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Mange organisationer har udarbejdet en projektmodel,
som definerer processer og governance struktur i
forbindelse med projekter. 

Projektmodel, træning i projektstyring og et it-værktøj
er tre væsentlige områder for at få løftet
organisationens evne til at gennemføre projekter på et
- endnu - højere niveau. 

Hvordan kan projektstyringsværktøjet bidrage til en
større anvendelse af projektmodellen i dagligdagen? 

Det kommer vi med et bud på i dette whitepaper med
udgangspunkt i vores projektstyringsværktøj
ProjectFlow 365. 

Vi håber, at du får glæde af whitepaperet.

Læsetid: Cirka 5 minutter. 

Med venlig hilsen 
Karsten Ley Poulsen

Resumé



For at løfte en organisations evne til at gennemføre projekter, er der typisk
tre centrale områder, som skal løftes. Det er illustreret af denne figur:

1. Projektmodenhedens Treenighed

Projektdeltagerne skal trænes i projektstyring. Der skal implementeres et
projektstyringsværktøj, og processerne og governance model er typisk
beskrevet i projektmodellen. 

I mange tilfælde bliver projektmodellen ikke brugt i tilstrækkelig grad, og
derved får organisationen ikke indfriet de gevinster, som brugen af
projektmodellen skulle bibringe.

Når medarbejderen har et specifikt spørgsmål til projektmodellen, så skal
medarbejderen typisk ind på f.eks. intranet, finde projektmodellen og ind i
det afsnit for at finde et svar. Det tager tid og bliver derfor i mange tilfælde
ikke gjort. 

Figur 1.  Tre centrale områder for løft af organisationens projektmodenhed 
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Kan det gøres nemmere?

Jo, anvendelsen af projektmodellen kan øges, hvis projektmodellen
indbygges i projektstyringsværktøjet, så jeres beskrivelser og standarder i
projektmodel er direkte tilgængelige, når medarbejderen udfører sine
opgaver. 

Det bidrager til at få indfriet de gevinster, som I havde forventet at få, ved at
implementere jeres projektmodel. 
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2. Byg projektmodel ind i værktøjet med
ProjectFlow 365

2.1. Få vejledning fra projektmodel indbygget i værktøjet

Med ProjectFlow 365 har du nu mulighed for at få indbygget store dele af
projektmodellen direkte i ProjectFlow, så det bliver nemmere for
projektdeltagerne at orientere sig om projektmodellen i forbindelse med de
enkelte arbejdsfunktioner i projektstyringsværktøjet. Samtidig kan du lave
link direkte til specifikke sider i jeres projektmodel på de områder, hvor det
ikke er hensigtsmæssigt at lægge det direkte ind i ProjectFlow. Endelig kan I
indlægge jeres Office-skabeloner, fasemodel, opgaver mv. i ProjectFlow.

På den måde smeltes Værktøjer og Processer i figur 1 sammen til én samlet
enhed. Det gør det meget nemmere for de involverede at udnytte best
practice og overholde organisationens governance-krav i projektmodellen.
Det er illustreret i nedenstående figur 2.
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Figur 2. Projektmodellen gøres nemt tilgængelig i ProjectFlow 365
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3. Hvordan udføres det i praksis? 

ProjectFlow giver mulighed for i høj grad at indbygge projektmodellen i
ProjectFlow. De enkelte områder er gennemgået herunder. Nogle af
funktionerne er i ekstramoduler.

3.1. Indhold

I figur 3 herunder kan du se, hvordan organisationen ved hjælp af ’Indhold’
har indsat sin egen forklarende model i toppen af en konkret funktionsside i
ProjectFlow. 
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Figur 3. Teksten og figuren i den blå tekst er organisationens egen forklaring
til funktionssiden (den gule pil). På alle funktionssider i ProjectFlow kan I selv
indsætte forklarende tekster fra projektmodellen.

Tekst og modeller fra projektmodellen kan indsættes i værktøjet, og så kan
der linkes til eksternt indhold på intranettet. 
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3.2. Roller i værktøjet skal være vores roller

Det er nemt at indlægge organisationens egne roller i værktøjet og samtidig
angive hvilke påmindelser, som rollen skal modtage.

3.3. Vores standard fasemodel er indbygget 

I fasemodulet kan I opbygge ensartede faser på tværs af de forskellige
projekter. Der kan også tilføjes jeres egne tjeklister til fasemodellen. I kan
oprette forskellige fasemodeller også. 

Figur 4. Organisationens egne roller fra projektmodellen kan nemt indlægges i
ProjectFlow 365. 

Figur 5. Med fasemodeller kan organisationens fasemodel (eller flere
fasemodeller) oprettes og tjeklister kan tilføjes til hver fase. 
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3.4. Projekttyper er ud fra vores projekttyper

I har måske defineret forskellige projekttyper i jeres projektmodel, fx
byggeprojekt eller digitaliseringsprojekt, og de kan nemt oprettes i
ProjectFlow. 

Samtidig kan man knytte roller og fasemodel til projekttypen.

Desuden kan I definere hvilke projektstyringsværktøjer, som skal være
tilgængelige på projekttypen og eventuel statusrapporteringsfrekvens for
projekttypen. 

Figur 6. Opret egne projekttyper og tilknyt roller , fasemodel mv. 
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3.5. Vores Office-skabeloner fra projektmodellen skal være
indbygget 

Office skabeloner i projektmodellen kan tilføjes til projekttypen. Samtidig kan
skabelonerne beriges med ”brevflettefelter”, så data automatisk indsættes i
skabelonen ved oprettelse.

Figur 7. Tilføj Office skabeloner og knyt dem til projekttypen. 
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3.6. Vores kategoriseringsfelter kan nemt tilføjes

Vores egne ”ekstrafelter” kan nemt tilføjes til ProjectFlow, så vi kan
kategorisere og strukturere information. 

Figur 8. Tilføj organisationens egne stamdata på projekter og lister mv., så det
passer med jeres styrings- og kategoriseringsbehov. 
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3.7. Vores standard for lagring af dokumenter kan
understøttes

Hvor skal vores projektdokumenter gemmes? Ligger de i et fælles SharePoint
web med en folder for hvert projekt? Eller opretter vi et Team hver gang der
oprettes et projekt? 

Det er vigtigt, at få etableret en standard, så du altid ved, hvor projektets
dokumenter kan findes. 

Med ProjectFlow kan det fx opsættes, at der automatisk oprettes et Team når
du opretter et projekt, så det altid er knyttet til projektet. Samtidig kan du
knytte flere Teams til dit projekt og skabe overblik over projekterne. 

Figur 9. ProjectFlow kan automatisk oprette og navngive Teams og Planners,
som knyttes til projektet. 
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3.8. Overblik over vigtige dokumenter 

Hvad definerer I som ”Vigtige dokumenter” og hvordan kan vi nemt få overblik
over dem på tværs af projekterne? 

Vigtige dokumenter for et projekt kan fx defineres som projektgrundlag,
Business Case eller leverandørkontrakt. Hvis I opererer med ”Vigtige
dokumenter”, så kan I etablere en standard for dette og få dem registreret i
ProjectFlow. Så kan I nemt få overblik over ”Vigtige dokumenter” på tværs af
projekterne uden at skulle gennemrode en hel række Teams eller SharePoint
webs. 

Figur 10. Med vigtige dokumenter kan I få overblik over centrale dokumenter i
jeres projektmodel på tværs af projekterne. 
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3.9. Vores folderstruktur kan automatisk tilføjes til Teams 

I har måske en fast folderstruktur, som altid skal forefindes på fx det Team,
som er knyttet til projektet. 

Når ProjectFlow opretter et projekt, så kan der også tilføjes en automatisk
folderstruktur.

Figur 11. ProjectFlow opretter Team og folderstruktur i "Filer". 

Odense Kommune har én samlet PowerPoint med en
gennemarbejdet projektmodel, hvor der fra en funktionsside i
ProjectFlow 365 linkes direkte til specifikke sider i
PowerPointen. Det gøres ved at benytte funktionalitet i
ProjectFlow og PowerPoint Online. 



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

Det var en kort gennemgang af, hvorfor og
hvordan din organisation kan koble
indhold i projektmodellen sammen med
projektstyringsværktøjet ProjectFlow 365.  
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 projektstyring? 

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.  



//KILDER

Vigtigheden af balance mellem ”Process, Tools and people” er bl.a. italesat
her:https://www.pmi.org/learning/library/project-management-useful-tools-
techniques-6543 (#7). 

Link til video på side 6:
https://www.youtube.com/watchv=Syd9E7mCsp8&ab_channel=FlowIT 

https://www.pmi.org/learning/library/project-management-useful-tools-techniques-6543
https://www.youtube.com/watch?v=Syd9E7mCsp8&ab_channel=FlowIT
https://www.youtube.com/watch?v=Syd9E7mCsp8&ab_channel=FlowIT

