Har du styr på din virksomheds
complexity cliff?

Igennem complexity cliff analyserammeværket,
hjælper vi dig med at besvare følgende spørgsmål

Er der en anerkendt og ensartet forståelse for
projektorganisationens svagheder og styrker?
Ved at vurdere din organisatoriske modenhed i at
gennemføre projekter og programmer, samt governance i
form af porteføljestyringen, skaber du et objektivt
øjebliksbillede af din organisations projektkompetencer.
Dette kan bruges til at tage en dialog omkring hvor der skal
ske fremadrettede indsatser, og hvor der kan skabes
yderligere gevinster for organisationen.
Hertil anvender vi P3M3® assessment tool.
Investerer du dine midler i projektorganisationen,
der hvor de giver mest værdi?
Ved at identificere den ”korrekte” projektledelses-praksis
for din organisation, ud fra din projektmodenhed og
porteføljesammensætning, kan vi øge din projekteksekveringsperformance samt fokusere dine ressourcer der hvor
de giver flest gevinster for organisationen.
Hertil anvender vi APMG Right Practice Predictor Tool

Har du behov for at kende kompleksiteten
og risikoprofilen på et specifikt projekt
Ved at vurdere kompleksiteten af et projekt, kan man i
bedre grad vurdere de gevinst- og omkostningsmæssige
risici, herunder hvilken projektleder der skal allokeres.
Hertil anvender vi APMG Project Complexity Tool

Savner du styringskontroller for at kunne lede et
komplekst projekt?
Hvis et projekt er på grænsen af projekt-organisationens
kompetence, eller har oversteget kompetencen, er der
fatale risici relateret til dette.
Ved at gennemføre et projekt audit, identificerer vi
konkrete og nødvendige styringsmekanismer for at rette
op på projektet, øge performance, reducere risici, eller i
værste tilfælde anbefale at lukke projektet.

The complexity cliff
Projekter til venstre for skæringen er kendetegnet
ved at være de typiske projekter der ligger indenfor
organisationens ”comfort zone”.
Skærer erfaringsmæssigt der hvor ca. 80% af
projekterne i porteføljen ligger til venstre.
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Kender du din porteføljes karakteristika
og hvordan du kan reducere porteføljens
samlede risici?
Når du kender sammensætningen af din portefølje, kan du
opdele den i 3 kategorier, som du specifikt kan håndtere
med det formål at reducere den samlede risikoeksponering.

❶ Optimere eksisterende styringsmekanismer
❷ Udvikle nye kompetencer (capabilitet),
erfaring og styringsmekanisme
❸ Reducere kompleksiteten i projekterne
via nedbrydning og forsimpling – hvis muligt

Fokuseret scope for metodeuderstøttelse/
styringsmekanismer for projekter
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Det organisatorisk
ansvar for projekterne,
eller de projektlignende opgaver, kan
ligge i linje- eller
driftsorganisationen.
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”Normalt” scope for metodeuderstøttelse/
styringsmekanismer for projekter

I Peak Consulting Group hjælper vi vores kunder med at omsætte
strategier til realiserede gevinster.
Peak Consulting Group er en førende Skandinavisk management
konsulentvirksomhed med fokus på ledelse af strategiske projekter og
forretnings- transformationer, governance samt porteføljestyring.

Vil du vide mere?
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