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Udtrykkene ”Less is more” og “KISS – Keep it simple, Stupid”
minder os løbende om at brugere af it-systemer generelt er
trætte af kompleksitet og overflødig funktionalitet.  

Dette whitepaper omhandler forenkling af skærmbillederne
for ProjectFlow 365-brugerne, så brugerne ikke forstyrres
med unødig kompleksitet. Det gør det nemmere at træne,
implementere og anvende it-værktøjet i dagligdagen.  

Helt konkret betyder det, at projektdeltageren fx ikke
nødvendigvis ser de samme funktioner på projektet som
projektlederen.  

Det kan du læse mere om i dette whitepaper.  

Læsetid: Cirka 5 minutter. 

Med venlig hilsen 

FlowIT A/S

Resumé



Brugerens rolle på et
projekt er afgørende for
funktionalitetsbehov.  

Det er typisk et ønske, at det skal være enkelt for brugeren at anvende it-løsningen.
Det er derfor et af de vigtigste pejlemærker for udviklingen af ProjectFlow 365.  

I ProjectFlow 365 kan du overordnet skalere løsningen med de procesområder, som
er relevante for din organisation. Fx kan du fravælge tidsregistrering og så forsvinder
al tidsregistreringsfunktionalitet. Det gør det mere enkelt for brugeren.  

1. ”Det skal være enkelt for brugeren”  
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Men det er ikke kun projekttypen, som styrer behovet for værktøjer: forskellige
brugere har også forskellige behov fx afhængigt af deres rolle på projektet eller i
organisationen.  
Projektdeltageren har typisk ikke behov for de samme funktioner på projektet som
projektlederen.  

Ressourcelederen, som blot skal have overblik over sin afdeling, har ikke de samme
behov som PMO’et.  

Tidsregistranten, som kun skal registrere sin tid i ProjectFlow, har ikke behov for alle
de øvrige funktioner.  
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 2.  Roller og funktionalitet i ProjectFlow 365  

Med ProjectFlow 365 kan du skalere mængden af links og funktioner i forhold til den
enkelte brugers rolle.  

På de to kommende skærmbilleder kan du se et eksempel på, hvordan det samme
projekt kunne se ud for en projektdeltager i figur 1 og for en projektleder i figur 2.  

Figur 1. Inge er projektdeltager, som kun skal arbejde med opgaver, og har langt færre
links i venstre side og under "Opret" på projektet end projektlederen i figur 2 har.
Projektdeltagerens indgangsside på projektet er opgavevisningen.  
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Figur 2. Uffe er projektleder og har adgang til alle funktioner på projektet.
Projektlederens indgangsside på projektet kunne fx være Projektoverblik.  

Tilsvarende er en ressourceleder måske kun interesseret i ressourceplanen for
projektet, som også skal være vedkommendes indgangsside på projektet.  

Nogle brugere skal måske kun tidsregistrere. Så kan venstrenavigationen og øvrige
links fjernes, så brugergrænsefladen bliver 100 % målrettet tidsregistrering. Og
brugerens indgangsside i ProjectFlow vil altid være tidsregistreringssiden. Det er vist i
figur 3 herunder.  

Figur 3. Brugeren, som kun skal tidsregistrerer, ser kun tidsregistreringsfunktionalitet.
Der er ingen navigation til venstre jf. den grønne pil.  
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PMO’et opsætter de forskellige roller under ”Roller”.  

 4.  Opsætning af rollerne i ProjectFlow  

Figur 4. Opsætning af global rolle i ProjectFlow 365. 

Se mere om opsætningen af roller i ProjectFlow 365 i denne video.  

https://vimeo.com/728094597


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?


