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Hvorfor?
Produktbaseret planlægning er en effektiv planlægningsteknik, der giver større klarhed over, hvad der
skal produceres i projektet, sammenlignet med vanlig aktivitetsplanlægning.
Fastlæggelse af hvilke produkter der skal produceres – frem for hvilke aktiviteter der skal gennemføres
– giver en sikrere afstemning af forventninger mellem projektet og kunden.
Det er mere effektivt at kommunikere vha. produkter mellem projektleder og styregruppe, teamledere
eller projektdeltagere.
Når de første projekter skal planlægges ved brug af produktbaseret planlægning, har projektlederen
behov for en praktisk viden om den produktbaserede planlægning.

Projektlederen har behov for at skabe klarhed over:
˗ Planlægges et Projekt, en Fase eller en Arbejdspakke?
˗ Medtages planlægning af ledelsesprodukter?
˗ Rollefordeling: specialister, brugere, projektleder, rådgiver etc.

Projektlederen har behov for praktiske erfaringer med følgende spørgsmål:
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

Hvordan organiseres planlægningen i praksis?
Hvem skal deltage?
Hvordan fastlægges mellemprodukter?
Hvordan arbejdes kreativt med produktnedbrydningsdiagrammet?
For hvilke produkter skal der udarbejdes produktbeskrivelser?
Hvordan sikres det, at produktbeskrivelserne udarbejdes?
Hvordan arrangeres kvalitetskontrol af produktbeskrivelserne?
Hvordan skabes produktflowdiagrammet i praksis?
Hvordan anvendes værktøjer og skabeloner?

EPM Group har erfaring med at hjælpe projektlederen i gang
Gennem velgennemprøvede workshops arbejder vi med kundens projekt og træner løbende projektlederen i den praktiske gennemførelse af produktbaseret planlægning.
SE OGSÅ PRODUKTBLADE FOR ANDRE PRINCE2 I PRAKSIS PRODUKTER. DEM FINDER DU VIA VORES
PRINCE2-I-PRAKSIS OVERSIGT HER.

Mere information
Ring eller skriv til Konsulentchef Allan Salling Pedersen på telefon +45 70 22 15 87, eller mail til
as@epmgroup.dk for en snak om, hvordan netop I kan få succes med vores ”PRINCE2-i-praksis”
koncept.
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