
Sosial Project Management – smart, enkelt og engasjerende.

ProjExec prisvinnende Social Project Management-en bedre måte å løse 
prosjektoppgaver.

ProjExec  er et sosial prosjektstyringsverktøy som hjelper 
prosjektledere og prosjektdeltakere til å løse sine oppgaver på 
en ny og bedre måte.
Denne komplette løsningen er muligens markedets eneste 
prosjektstyringsverktøy som gir ledere, prosjektledere og 
prosjektdeltagere en sosial arbeidsopplevelse.

• Prosjektledelse for alle   - øker de ansattes, partner, 
kunde-og interessenter deltakelse og engasjement i 
prosjektet, bygger viktige sosiale relasjoner mellom 
prosjektdeltakere og prosjektets interessenter ved å 
forenkle og forbedre tilgangen til prosjektkompetanse og kunnskap

• Ved hjelp av Prosjekt veggen, et uformelt sosialt forum for prosjektgrupper, -utnyttes den sosiale 
dimensjonen – en Facebook-liknende brukeropplevelse og brukervennlighet for prosjektmiljøet, -uten 
å ofre robustheten til et profesjonelt prosjektstyringsverktøy.

• Spar tid og penger   - redusere prosjekt koordinering, administrasjon og driftskostnadene med en 
integrert løsning som har kraften til Microsoft Project Server og Microsoft SharePoint Server, men 
som er langt mer rimelig og kostnadseffektiv, - kjører innenfor eksisterende virksomhetsarkitektur og 
IT miljø

• Sentralisere og forenkle   - gjør alle deler i prosjektet lett tilgjengelig i sanntid, eller når som helst på 
tvers av sosiale nettverk med interaktive mikro-blogging for rask og enkel oppdateringer. Dette gjør 
statusrapportering intuitivt og lett.

• Forbedre produktiviteten   - bringer sosial prosjekterfaring til der folk jobber i dag. Man får et fullt ut 
integrert sosialt samarbeidsmiljø med e-post, kalendere, mobile enheter og andre verktøy folk 
allerede bruker til å utføre sitt arbeid.

• Øke synligheten   - legger prosjektledelses aktiviteter og informasjon innen rekkevidde,  slik at  det er 
lett å følge jobben og dens fremskritt.

• Forbedre kommunikasjon og kundetilfredshet   – legge til rette for at samhandling og tilbakemeldinger 
mellom ulike interessegrupper effektivt når lett fra sender til riktig mottaker. Mao redusksjon og 
forenkling av kommunikasjonslagene.

ProjExec5 egenskaper

• Implementering av Project Management Institute standard

• Prosjektdeltakere deler enkelt med andre hvordan og hva man jobber med, ved bruk av Facebook 
lignende sosial prosjekt vegg

• Ved bruk  av full Ghant diagram editor, grafisk fremstilling av prosjektorganisering (WBS), hierarkisk 
kalender oversikt, ressurs allokering gir det prosjektledere en enkel måte å bygge prosjektet og følge 
opp progresjonen. 

• 2 veis synkronsering / Integrasjon med MS Project Gant

• Konfigurerbar, automatisert oppgave oppfølging og endrings forespørsler øker kvalitetet til 
prosjektgjennomføringen

• Gode muligheter for diskusjonforum
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• Kundetilspassede rapport generator

• Meget enkel kontroll og visuell fremstilling av prosjektets / prosjektenes «helse» (fremdrift) både 
progresjon og økonomisk

• Personifisert / rollestyring gir full fleksibitet i bruk av de ulike egenskapen/funksjonene i systemet

• Meget kraftig prosess ledelse med automatisert arbeidsflyt, lett tilpasning av arbeidsflyt knyttet til 
ulike dokumenter, - eks. Ved forespørsler og endringer: disse kan ved arbeidsflyt kvalitetsikres av 
ulike roller eller ressurser før endelig godkjenning.

• Engasjerer og forenkler prosjektdeltakelse for alle ved å være tilgjengelig via mobile enheter som 
feks Iphone/smartphones/Ipad el. Disse widgets/tjenester kan også integreres i Notes klienten.

• Valgfri integrerering og synkronisering med brukerens kalender (pr.dato Notes kalender)

Eksempler -  Noen produkt egenskaper og fordeler

Komme igang:
I prosjektets Schedule planlegges prosjektet, oppgaver nedfelles og ressurser tilknyttes.

Fordeler:
– Meget enkelt å komme igang
– Bruk ferdig maler fra suksess prosjekter (beste praksis)
– Dra og slipp  gir rask oversikt over prosjektet 
– Tilknytt ressurser og fordel oppgave

Oversikter:
Vil med denne løsningen på en meget enkel måte få full oversikt over prosjektets (mitt prosjekt) eller 
prosjektenes (mine prosjekter) 

• Planlagt fremdrift vs. Aktuell fremdrift

• Prosjektets budsjett vs. Prosjektets aktuelle kostnad

Fordeler:
– Et klikk gir total oversikt

– Man kan følge med via Iphone/Ipad/Smartphones

– Drill down – velg prosjektet du vil jobbe med

– Total oversikt fra flere forskjellige ståsted
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Mine oppgaver:
Man vil lett kunne følge med og endre fremdriften på egne oppgaver, mine henvendelser /gjøremål, timelister 

Fordeler:
– Enkelt å jobbe med egne oppgaver

– Enkelt å se oversikter pr prosjekt 

– Filter gir stor valgfri fokus område. 

– Avdekker fort avvik

Den sosiale «veggen» orienterer alle løpende om prosjektenes «liv», hva skjer, hvem løser hva, hvilke 
oppgaver skal løses, hvor langt er oppgavene kommet mm.
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Prosjektorganisering og oppfølging gjøres meget enkelt via WBS (Work Business Structure). Dette gir 
en  overordnet total oversikt over prosjektet «helse».

Tracking/oppfølging og kontroll gjøres enkelt på flere forskjellinge nivåer. Brukeren gis anledning til å 
filtrere ut på hvilket nivå han vil undersøke. Man kan overvåke alle oppgaver og gjøremål, få en rask oversikt 
over alle timelister og forbruk fordelt på prosjekter og oppgaver. Systemet gir også en rask oversikt over 
alarmer, dvs. oppgaver som ikke er fullført iht. planen.
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Systemet gir også en oversikt over alle prosjekters «helse» med et enkelt klikk.  Systemet viser også en 
total  fremstilling av alle prosjektene som en «sum». 

Det er enkelt å få en oversikt over alle forsinkelser (alert) i prosjektene.

Oppsummert:
Projexec5 er en prisvinnenede, smart og enkel Social Project Management løsning som kan 
brukes som støtteverktøy til mange ulike prosjekter, både store og små.

Stikkord i løsningen er:
– engasjerende - "Facebook lignende" prosjektvegg.
– lett å bruke - lett å være deltager
– forenkler prosjekt kommunikasjonen til andre i bedriften.
– meget enkel oversikt over - fremdrift, - både progresjosmessig og økonomisk vs. Planer
– rask oversikt over hvert enkelt prosjekt "sin helse"
– alle prosjekter satt sammen til en "helse tilstand" (Progresjon vs. plan/Økonomi vs 
budsjett)
– se forsinkelser med ett klikk, drill down.
– Web
– integrerer med MS Office, File eksplorer via connectorer
– integrerer med Notes klient
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– LDAP integrasjon
– integrerer med Sametime evt. Skype
– følg opp via Smartphone /Iphone/Ipad
– arbeidsflyt ved feks. endringer eller henvendelser
– konfigurerbar mht. roller, arbeidsflyt, team, 
– bygg beste praksis utifra gode prosjekter, - dvs ta vare på suksess prosjekter ved bruk 
av template/maler
– synkroniserer med MS project om ønskelig
– integrasjon mot Connections - finn ekspertise!
– prisvinnende løsning

Komplett engelsk beskrivelse, klikk her
• Social Project Management White Paper   (91 KB)

• ProjExec 5.0 eBrochure   (405 KB)

• ProjExec 5.0 beta   

Flash demo:
http://domus2.triloggroup.com/demo/ProjExec50_Demo.htm

3ESS Konsulentselskap AS kan raskt sette opp et driftsmiljø bestående av flere typer server løsninger, med 
døgnkontinuerlig drift og tilpassede backup løsninger. ProjExec 5 Express eller Enterprice versjonen kan 
kjøres alene eller integreres mot bedridtens øvrige løsninger (Lotus mail, MS Exchange, Sametime, MS 
office etc). Dette gir en optimal løsning også med tanke på eksterne prosjektdeltakere. 

Vi kan også implementere løsningen internt i bedriften om ønskelig.

Ta kontakt med 
Kurt Arild Larsen 90459997, kal@3ess.no
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