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I över 10 år har Antura framgångsrikt arbetat med att utveckla och
implementera Antura Projects - en helhetslösning för projekt-,
portfölj- och resurshantering.

Våra nöjda kunder – 100.000 användare

Allt du behöver veta inför val av
projektverktyg!

Dags att välja projektverktyg? Då är detta
workshopen du inte får missa!
Vi har deltagit i 100-tals upphandlingar de senaste 10 åren och
genomfört att stort antal lyckade införanden. Vilka krav skall
du ställa på leverantör och system och hur undviker du de
vanligaste fallgroparna? Nu sammanfattar vi alla erfarenheter,
lärdomar och best practice från det senaste decenniet.

Projektverktygsbranschen i ett nötskal

Vi kommer att titta på följande
 Varför nytt projektverktyg?

 Hur hittar och väljer man möjliga leverantörer och projektverktyg?
 Vilka krav och andra utvärderingskriterier skall man ställa och hur skall man
utvärdera leverantörerna/projektverktygen mot dessa?
 Vilka är de vanligaste fallgroparna?

Varför nytt projektverktyg?

Varför nytt projektverktyg?

Hur hittar och väljer man möjliga leverantörer och
projektverktyg?

Hur hittar man lämpliga verktygskandidater – Bra sätt
 Utgå från sponsorer/utställare på svenska Projektverktygsdagen
 Man kan utgå ifrån att alla som satsar seriöst på svenska marknaden och är etablerade är med
varje år.
 Kolla åtminstone de tre senaste årens verktygsdagar för att se vilka leverantörer som alltid är
med, vilka case dessa kört och vilken sponsornivå man haft.

 Via olika forum, nätverk och branschdagar
 Tex projektkontorsnätverk, CIO-nätverk och ledarnätverk.
 Via branschdagar för tex offentlig sektor.

 Via kontakter/kundreferenser
 Relevanta och välkända företag och organisationer som rekommenderar verktyg och delar med sig
av erfarenheter.

Hur hittar man lämpliga verktygskandidater – Mindre bra sätt
 Gartners och Forresters sammanställningar
 Inte så relevanta för svenska marknaden, då de flesta lämpliga verktygskandidater inte finns med.

 Systemen som återfinns där riktar sig till de allra största företagen och det är väldigt få
organisationer i Sverige vars mognad eller budget är tillräckligt stor.
 De flesta har ingen närvaro i Sverige, vare sig i egen regi eller genom återförsäljare.

 Söka på Google
 Annonser (sponsrade sökträffar): Ger blandat resultat. De etablerade leverantörerna har givetvis
positionerat sig genom detta, men eftersom annonskostnaden är så låg finns är det lika vanligt
med annonser från okända eller mindre etablerade leverantörer.
 Naturliga sökträffar: Ger sämst resultat då de flesta höga träffar är sajter som är specialbyggda för
att komma just högt i listorna. Ytterst få lämpliga verktygskandidater går att finna på detta sätt.

 Länklistor som administreras av verktygsleverantörer
 Se upp med bloggar, forum och Wiki, som utger sig för att vara oberoende informationskällor, när
dessa uteslutande är sajter som drivs och administreras av enskilda verktygsleverantörer eller
andra kommersiella egenintressen.

 Inlägg i forum med rekommendationer
 Görs oftast som partsinlagor av enskilda verktygsleverantörer eller associerade företag.

Vilka krav och andra utvärderingskriterier skall man ställa och
hur skall man utvärdera leverantörerna/projektverktygen
mot dessa?

Många viktiga frågeställningar…
 Vilken är vår projektmognad?

 Hur många användare och projekt förväntas vi ha initialt och på tre års sikt?
 Vilka är de mest prioriterade funktionerna?
 Hur skall man få slutanvändarna att använda och dra nytta av systemet?

 Hur skall man upprätta en Business case-kalkyl?
 Hur skall införandeprojektet läggas upp?
 Vilka system skall det integreras mot?
 Skall man ta ”upphandlingshjälp” – den kostar ofta mer än själva systemet?
 Hur skall vi komma fram till vilket verktyg och leverantör som bäst möter våra
behov?

Krav och kriterier

Systemets funktioner
 Skall man ha ett system som klarar allt eller
flera nischade?
 Tänk på att kunna växa med systemet över
minst 3 år.

 Stöd för hela företaget/organisationen
kräver:
 Integrerat stöd för projektmodeller.
 Heltäckande och användarvänligt stöd för
projektledare och projektdeltagare.

 Resurshantering, roll, individ, org. enhet,
beläggning, utfall, simulering.
 Portföljhantering för att registrera, prioritera,
simulera, sammanställa, visualisera och följa
upp projekt och andra initiativ.
 Företagsövergripande rapportering, vyer,
dashboards, KPI:er för projekt, resurser,
kostnader, effekter och tidplaner.
 Samarbetsfunktioner, mobila enheter,
notifikationer.
 Stöd för systemförvaltning.

Konfigurationsmöjligheter
 Stöd för hela företaget/organisationen
kräver:
 Man skall som kund kunna göra alla
konfigurationsförändringar på egen hand och
utan teknisk kunskap direkt i webbgränssnittet.
 Konfiguration, ej kundspecifik
systemutveckling/anpassning!
 Administration av org. struktur, roller,
behörigheter.
 Stöd för att konfigurera
moduler/funktionsområden, vyer och fält helt
fritt.
 Konfiguration av systemparametrar och
registervård.
 Konfiguration av projektmodeller,
förvaltningsmodeller och mallprojekt.
 Möjligt att konfigurera löpande och växa allt
eftersom.

Användarvänlighet
 Skall vara enkelt att hitta vyer, funktioner
och förstå hur de skall användas.
 Modernt användargränssnitt med smidig
redigering.
 Enhetligt utseende och beteende.
 Skall endast kräva vanlig webbläsare.
 Inbyggd hjälpfunktion.
 Skall se ut och fungera bra även med
omfattande datamängder:
 OBS: Testa systemen med ”rätt” utrustning och
rätt mängd data. Alla system ser bra ut med 10
projekt och 10 användare, men om ni skall ha
500 användare och 200 projekt, hur ser det ut
då?

Teknik och integrationer
 Systemet skall vara webbaserat i sin
helhet!
 Verifiera att alla funktioner går att köra i
vanlig webbläsare:
 IE8+ (IE7 för vissa), Safari, Firefox och Chrome

 Se upp med system som ser bra ut, men
gör detta genom att använda
”insticksprogram”, speciellt om de är
baserade på äldre eller utgående tekniker
såsom ActiveX, Silverlight, Flash och Java.
 Mobilt stöd, mobila appar.
 Integration med affärsystem.
 Integration med Microsoft SharePoint.
 Kräv dokumentation och referenser på att
det finns etablerade och standardiserade
integrationslösningar.

Införandeprocess
 Undvik omfattande införandeprojekt,
inför stegvis och väx allteftersom.
 Verkar leverantören ni pratar med
kunna sin sak? Har dom gjort detta
tidigare?

 Har projektteamet presenterats, har
man sett CV med relevanta
erfarenheter?
 Finns det tydlig plan för införandet,
eller rent av en införandemetodik?
 Adresserar leverantören även
verksamhetsutvecklingsfrågor eller
ligger fokus på rent verktygsinförande?

Kundreferenser
 Be leverantören om att få träffa minst 2-3
relevanta referenser:
 Minst en besöksreferens, övriga kan vara över
telefon.
 Säkerställ att referenserna är relevanta med
avseende på storlek, bransch, behov, mognad
och er tänkta användning.
 Minst en referens som använt systemet en
längre tid (minst tre år).
 Referenserna skall även kunna uttala sig om hur
support, uppgraderingar, utbildning och
relationen i allmänhet fungerat över åren.

 Säkerställ att referenserna verkligen har använt
och fortfarande använder just det system som
erbjuds och har samarbetat med de konsulter
som är aktuella.

 Verifiera alla ”löften” med referenser och
relevant dokumentation.

Kostnader
 Kolla så att leverantören erbjuder
licensmodeller som passar just er oavsett
om ni skall ha 3000 användare från dag ett
eller börja smått och växa sen.
 Enterpriselösningar
 Molnlösningar

 Ta reda på ALLA kostnader som införande
och förvaltning kommer att innebära.
Upprätta ett business case.
 Typiska kostnadsdrivare att se upp med:
 Nya versioner och uppgraderingar ingår inte
eller är omotiverat kostsamma.
 Systemet är inte ”färdigbyggt”, det kommer att
krävas kundfinansierad produktutveckling.
 Det kommer att behövas konsulter i mängder.

Relation och samarbete
 Arrangeras det etablerade kunddagar eller
motsvarande i leverantörens regi?
 Erbjuds nyckelkundshantering som ett
inarbetat koncept?
 Finns det användargrupper som drivs av
kunderna?
 Hur hanteras nya versioner och
uppgraderingar, tid och kostnad för detta?
 Hur fungerar supporten?

 Vilka utbildningar erbjuds? Erbjuds
coaching?
 Finns expertis att tillgå inom projektledning, portföljhantering, programhantering, resurshantering, verksamhetsutveckling och förändringsledning?

Leverantören
 Är leverantören enbart återförsäljare eller
är det företaget som utvecklar verktyget?
 Hur länge har leverantören och verktyget
funnits på marknaden? Tänk på att detta
INTE är samma sak.
 Hur många arbetar med utveckling,
support, utbildning och införande av
projektverktyget?

 Erbjuder leverantören expertis inom
projektledning, portföljhantering,
programhantering, resurshantering,
verksamhetsutveckling och förändringsledning?
 Kommer systemet och leverantören finnas
kvar om fem år? Finns risken att dom går i
konkurs eller att produkten läggs ned?

Några sammanfattande lärdomar (och fallgropar att undvika)
 Man ser för kortsiktigt. Tänk långsiktigt, det skall gå att växa med systemet.
 Köp aldrig ett verktyg som passar bäst för de närmaste 6 månaderna, men kanske blir för
begränsat på sikt. Tänk för åtminstone tre år framåt.

 Ett dyrare system är inte synonymt med ett bättre system.
 Säljare visar alltid deras bästa funktioner, men detta behöver inte vara samma som de
funktioner som bäst uppfyller just era behov. Granska kritiskt!
 Se upp med leverantörens fokus. Varningsflagg för:
 Leverantörer som bedriver ren konsultverksamhet där affärsidén är att sälja konsulttimmar?
 Leverantörer som sysslar med väldigt många olika saker, men det är svårt att greppa deras
verksamhet och referenser inom just projektverktyg?

 Det är vanligt att leverantörer lovar mer än vad man kan hålla. Speciellt vanligt är detta
i upphandlingar som innehåller ett antal skall-krav, där alla (som lämnar in anbud)
hävdar full kravuppfyllnad:
 Kräv att få testköra systemet under kontrollerade former eller få kravuppfyllanden förevisad av
leverantören som ”use cases”.
 Annars riskerar ni att fatta ett felaktigt beslut som kan bli kostsamt för er.

Tack!
Besök oss gärna i vår monter för att
lära mer om Antura Projects eller
besök:
www.antura.se
www.antura.com

