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Resumé
Office 365 giver en hel række muligheder for
projektstyring og samarbejde. 

Dette whitepaper kommer omkring de
forretningsmæssige muligheder med Office 365, og
giver samtidig inspiration til hvilke andre mål inden for
projekt-og porteføljestyring, som din organisation
måske gerne vil realisere med Office 365 og eventuelt
ProjectFlow 365. 

Vi håber, at du får glæde af dette whitepaper. 

Læsetid: Ca. 10 minutter.

FlowIT A/S



Teams til synkron/asynkron kommunikation,
dokumentdeling mv.  
 
Planner (snart Tasks) til agil opgavestyring 
 
SharePoint til samarbejdswebsteder og
opgavestyring 
 
Groups til rettigheder og opsamling af
projektets e-mails

 

Office 365 fra Microsoft indeholder en hel række
værktøjer, som kan anvendes i projekter:  
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Office 365 indeholder en hel række værktøjer, som forbedrer
samarbejdsprocesserne og videndeling internt og på tværs af organisationer. 

I kraft af driften i skyen og kontinuerlige forbedringer stiger udbredelse i Danmark,
hvor det inden for mange brancherer blevet de facto standard inden for
collaboration værktøjer. 

Office 365 kan anvendes til både samarbejde i forbindelse med driftsopgaver og
projekter, så du kan arbejde i det samme samarbejdsunivers til begge
opgaveområder.

På projektområdet opretter de fleste typisk et Team for et projekt til samarbejde og
dokumenthåndtering. Desuden tilknytter mange en Planner til Teamet for
opgavestyring. Dermed får organisationen nogle billige og effektive
projektstyringsværktøjer. 

1. Hvorfor bruge Office 365 til projektstyring og
samarbejde? 
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Office 365 er et generisk værktøj, som kan anvendes til et hav af arbejdsprocesser.
Det er en styrke, men i forbindelse med projektstyring kan det have en ulempe, da
det ikke understøtter det typiske begrebsapparat i projekter.  
 
Samtidig kan det være svært at skabe overblik på tværs af projekterne, da
informationen i de forskellige Teams er relativt ustruktureret. 
 
Nogle af de spørgsmål, som kan være svære at få svar på, er f.eks. disse: Hvad har vi
af projekter inden for de forskellige forretningsområder? Hvad er status? Hvem har
hvilke roller på hvilke projekter?  

Det kan så løses med et supplerende regneark, som kontinuerligt opdateres med nye
projekter, status mv. 
 
Men der er også nogle ulemper, såsom at kun én kan redigere ad gangen, diskussioner
om hvilket regneark som nu er gældende, du skal manuelt rykke for opdatering,
korrupte filer og at data ofte skal vedligeholdes i mange forskellige filer. 
 
Så er standard Office 365 og Teams, Planner og Excel den mest optimale løsning til
projektstyring og evt. porteføljestyring? 
 
Det kommer bl.a. an på, hvor vigtige projekter er for jer, og hvilke mål I gerne vil indfri. 
 
Dette whitepaper har fokus på potentielle mål, som FlowITs typisk gerne vil indfri i
fællesskab med vores kunder.

2. Løser Office 365 alle dine projektstyringsbehov?
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3. Hvordan udvider ProjectFlow 365 mulighederne for
projektstyringen? 

Projektstyring tolket bredt omhandler typisk porteføljestyring, projektstyring og
ressourcestyring. Men spørgsmålet er, hvad er din organisations behov? 
 
Hvis behovet primært er enkel opgavestyring og dokumenthåndtering samt et
manuelt porteføljeoverblik i Excel, så er standard Office 365 et rigtigt godt bud.  
 
Hvis behovet er et dynamisk porteføljeoverblik, understøttelse af projektmodel,
økonomi- og ressourcestyring, så bidrager ProjectFlow 365 med en række værktøjer,
som gør, at du fortsat kan anvende Teams og Planner, men samtidig forbedre
samarbejdet, projektstyringen og porteføljestyringen.  

Figur 1. ProjectFlow 365 hænger tæt sammen med samarbejdsværktøjerne i Office
365.
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Figur 2. I kan fx starte med at ensarte rapporteringen til ledelsen og trinvist udvide
med flere processer. 

ProjectFlow 365 er bygget skalérbart, så du kan starte med nogle få processer, og
udvide efterhånden som organisationen er klar til at understøtte nye processer.
Dermed kan I starte niveauet over standard Office 365 og Excel og udbygge trinvist. 

Det kan være en fordel implementeringsmæssigt, da det kan være tungt at
strukturere for mange procesområder på én gang. Derfor kan man starte med en lille
grad af strukturering og langsomt udvide ved at bevæge den sorte stiplede linje i
denne figur nedad. Du kan også få introduktion til ProjectFlow 365 i denne video. 
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Gennemgangen kommer omkring følgende procesområder, hvor Office 365 er meget
stærkt, og ProjectFlow 365 giver nogle yderligere muligheder:  
 
Og derefter gennemgår vi nogle af de procesområder, som ProjectFlow 365 kan
understøtte:  

Herunder gennemgår vi mere detaljeret, hvordan ProjectFlow 365 bakker op om
organisationens investering i Office 365 og samtidig styrker jeres evne til at få
succes med projekter. 
 
ProjectFlow 365 er et eksempel på et projekt- og porteføljestyringsværktøj, hvor
projektstyringsdelen i værktøjet har tæt integration til Office 365. 

Figur 3. Eksempel på projektoverblik i ProjectFlow 365. Hvilke projekter har vi gang i,
og hvad er status. 
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OFFICE 365 PROJECTFLOW
365

PROJEKTSTYRING

Office 365' har en række styrker, men med integrationen af ProjectFlow

365, kan du få en lang række tilføjelser, som understøtter

procesområderne.  

Dokumenthåndtering

Opgavestyring

Samarbejde internt 
og eksternt

E-mail arkivering

Porteføljeoverblik

Strøm til
statusrapportering

Understøttelse af
projektmodel og
ansvar/rolle

Stamdatahåndtering

Planlægning med Gantt-
kort og milepæle

Projektstyring

Risikohåndtering

Ressourcestyring

Økonomistyring

Tidsregistrering

Du kan bruge gennemgangen herunder til at vurdere, hvor I skal starte
implementeringen, og hvilke procesområder som først skal optimeres på den lange
bane. 9



4. Anvendelse af Office 365 til projektstyring og
ProjectFlow 365 forbedringer 

1. Dokumenthåndtering
 
Dokumenthåndteringen i Teams, som er baseret på SharePoint, er i verdensklasse, og
ProjectFlow 365 sikrer, at al standardfunktionalitet kan anvendes. 
 
ProjectFlow 365 udvider dokumenthåndteringen i Office 365 med overblik,
automatisering, understøttelse af projektmodel og governance. 
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2. Opgavestyring 

Opgavestyringen i Planner (og i SharePoint opgavelister) er brugervenlig og enkelt, og
understøtter f.eks. samarbejdet omkring opgaver internt og eksternt godt. 
 
ProjectFlow udvider opgavestyringen med overblik, Gantt-kort til faseplaner med
Planner opgaver, estimater på Planner opgaver og milepælshåndtering. 

11

QR kode til video om 
planner integration



3. Samarbejde internt og eksternt
 
Din organisation har måske et Team til internt samarbejde og opgavestyring, og har
en ekstern leverandør med på projektet. 

Figur 4. ProjectFlow 365 skaber overblik over dokumenter og opgaver i flere Teams,
som er knyttet til det samme projekt. Fx et internt Team og et eksternt Team. 

ProjectFlow gør det nemt at finde projekternes tilknytte Office 365 Teams og
Planners mv. og skaber overblik over opgaver og dokumenter på tværs af Teams. 
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4. E-mail arkivering 

Mængden af e-mails vil givetvis falde grundet anvendelsen af Teams og Planner til
samarbejdet. Men e-mails vil stadig blive anvendt, og du vil måske gerne have samlet
projektets e-mails i et fælles arkiv. 
 
Med Groups kan du bl.a. oprette en Group med en e-mail adresse for projektet, så du
kan sende alle projektrelaterede e-mails til denne adresse og dermed får et samlet e-
mail arkiv for projektet. 
 
ProjectFlow giver overblik over, hvilke Groups som er knyttet til projektet. 

Det var en kort opsummering af de mange muligheder med Office 365, og hvordan
ProjectFlow 365 samtidig giver nogle ekstra muligheder. 

13



5. Hvilke yderlige behov bliver løst af ProjectFlow 365? 

Porteføljestyring 
Projektstyring 
Ressourcestyring med snitflade til tredjeparts tidsregistreringssystem 
Økonomistyring med snitflade til ERP 
Tidsregistrering 
Journalisering af dokumenter i ESDH (til FlowITs offentlige kunder)

Der er en række processer inden for projekt- og porteføljestyring, som du ikke
umiddelbart kan få løst i Office 365. 
 
I dette afsnit giver vi et overblik over processer, som ProjectFlow 365 kan bidrage til
at optimere. Nogle af disse kunne måske være relevante at optimere i din
organisation: 
 

Som tidligere nævnt er ProjectFlow meget skalérbart, så man kan starte med få
udvalgte processer og så udvide med flere senere.  

 
Figur 5. Skalering: Mængden af funktionalitet kan øges eller mindskes ligesom
man trækker en harmonika ud eller presser den sammen.
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Porteføljestyring 

ProjectFlow 365 bidrager til løsning af en række forretningsmæssige mål inden for
porteføljestyring. 
 
Du kan f.eks. i kolonnen ”Behov hos jer?” angive Ja eller Nej. 
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Projektstyring 

 ProjectFlow 365 bidrager til løsning af en række forretningsmæssige mål inden for
porteføljestyring. 
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Ressourcestyring 

ProjectFlow 365 bidrager til løsning af en række forretningsmæssige mål inden for
ressourcestyring. 
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Økonomistyring 
ProjectFlow 365 bidrager til løsning af en række forretningsmæssige mål inden for
økonomistyring. 

Tidsregistrering 
ProjectFlow 365 bidrager til løsning af en række forretningsmæssige mål inden for
tidsregistrering. 

18



Journalisering af projektdokumenter i ESDH (til det
offentlige) 

FlowIT tilbyder hjælp til løsning integration med Kundens ESDH-system. 

Det kan også være, at I jagter nogle andre mål. Så er du velkommen til at kontakte os. 
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Det var en kort gennemgang af, hvorfor din
organisation skal porteføljestyre og nogle
input til, hvordan det kan gribes an.  
 
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 porteføljestyring?  

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.  

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


