En PPM løsning giver mulighed for at
træffe informerede beslutninger, hurtigere.

For at sikre at virksomhedens investerede midler varetages optimalt, er der
behov for løbende opfølgning på, og optimering af, porteføljens sammensætning

Objektive evalueringskriterier fokuserer dialogen på
fakta fremfor subjektive holdninger

For at undgå skolegårdsslagsmål, hvor individuelle
holdninger styrer, og den der råber højest får ret, er
det nødvendigt at indføre en transparent metode for
løbende prioritering af projektporteføljen og nye
initiativer.
Objektive evalueringskriterier hjælper med at sætte
fokus på fakta, frem for ledernes subjektive
holdninger til hvilke projekter der bedst understøtter
virksomhedens strategi.
Hav indsigten til at spotte, og modet til at stoppe,
de forkerte projekter

Ved at have et entydigt overblik over den aktive
projekt portefølje, projekternes bidrag til
virksomhedens strategiske drivere, de relaterede
omkostninger og risici, giver ledelsen mulighed for
optimering af porteføljen og rettidig indgriben overfor
ikke-værdiskabende projekter
Opbyg metrikker der følger fremdrift samt
‘early-warning’ systemer

Gør afstanden så kort som muligt imellem ledelse og
projekterne der skal levere på de strategiske mål.
Brug metrikker og grafik, til at skabe intuitive og
indsigtsfulde billeder af fremdrift og potentielle
problemområder.

Omverdenen ændrer sig, i øjeblikket hurtigere end
tidligere, hvilket kræver en konstant tilpasning af
strategien..
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En kæde er ikke stærkere end det svageste led
- i det her tifælde, kvaliteten af data
Porteføljestyring baserer sig på standardiseret
rapportering af projekt- og programdata, og
ensrettede processer for håndtering af risici,
problemer og ændringer. Minimer muligheder for
fejl, ved at it-understøtte de centrale
rapporteringsprocesser og igennem interne
uddannelsesprogrammer sikre en ensartet
anvendelse og adoption af processer og
definitioner.
Er PPM en del af din løsning?

I kun 53% af alle
tilfælde er portefølje
prioriteringen baseret
på objektive kriterier og
retvisende data
PwC global PPM survey 2014

De fleste organisationer har nået et stadie hvor
porteføljens kompleksitet sjældent kan rummes i
et Excel ark, og hvor mængden af data forvirrer
frem for at udgøre et reelt
beslutningsfundament.
• Er der en transparent prioriteringsproces
med fastlagte objektive kriterier?
• Kan i træffe beslutninger alene på de
tilgængelige data?
• Er det muligt at gennemskue konsekvensen
af en omprioritering af projekterne?

54% af af dem som endnu
ikke har etableret
porteføljestyring forventes
at implementere det som
en del af deres PMO
aktiviteter
PM Solutions The State of Project Portfolio Management (PPM) 2013

Er du klar til PPM?

Er du blandt de 54% som snart skal i gang med
porteføljestyring, eller trænger din PPM proces til
at blive justeret?
Hvad enten din udfordring er mangel på
værktøjer, eller manglende processer til at
prioritere og styre projektporteføjlen, kan Peak
Consulting hjælpe dig med at indfri de benefits
der er ved implementering af PPM.

Vi har stor erfaring med proces og
værktøjsimplementeringer fra en lang række af
Danmarks førende virksomheder.
Lad os komme til et inspirationsmøde hos jer
og være med til at synliggøre værdien ved
PPM samt skitsere en afprøvet vej, således at
din virksomhed i fremtiden kan sikre, at
virksomhedens investerede midler varetages
optimalt

I Peak Consulting Group hjælper vi vores kunder med at omsætte
strategier til realiserede gevinster.
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