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Innovativa, utbyggbara lösningar för projektstyrning, resursplanering och kostnadskontroll
Det behöver inte vara komplicerat att skapa
noggranna och effektiva tidplaner som levererar
projekt i tid och enligt budget. Powerproject erbjuder
dig en beprövad projekt- och resurshanteringslösning
för framgångsrik planering, ledning och genomförande
av projekt oavsett storlek och komplexitet.

•

Producera högkvalitativa grafiska rapporter med
möjlighet till egen design.

•

Följ upp projektet så att du tidigt kan se avvikelser

•

Följ upp projektkostnader och resurser så att du
levererar enligt budget.

Powerproject är ett kraftfullt och lättarbetat program
som är väletablerat på marknaden. Sedan 2012 är det
integrerat i Elecosofts produktportfölj. Powerproject
är utvecklat av Elecosoft och har anpassats
efter företagets kvalitetskrav och för att fungera
tillsammans med Elecosofts övriga programvaror.

•

Flera användare kan arbeta med samma projekt
på samma gång med Enterprise versionen.

•

Kommunikation med Bidcon, Sitecon, Plancon,
Microsoft Project och Primavera.

•

I underhållsavtalet ingår fri tillgång till support på
kontorstid samt fria programuppdateringar.

Fördelar

•

För att du så snabbt som möjligt skall få nytta av
Powerproject erbjuder vi öppna utbildningar på ett
flertal orter eller helt anpassade utbildningar för ert
företag.

•

Full insyn och kontroll över projektet

•

Enkelt att skapa noggranna och exakta tidplaner
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Professionella tidplaner
- snabbt & enkelt
Powerproject är enkelt att använda och tack
vare funktionen med mallar kan du jobba snabbt
genom att utnyttja sådant som redan finns färdigt.
Programmet är användarvänligt och lätt att förstå. Du
kan flytta och kopiera i höjdled och sidled, inom en
tidplan, mellan tidplaner, mellan projekt. Du kan ändra
tidsskalan, använda olika tidsskalor på olika ställen i
tidplanen och utforma datumfältet efter eget huvud.
Använd drag och släpp-teknik för att göra tilldelningar
av kalendrar, koder, resurser, kostnadsställen etc. Du
kan sen enkelt filtrera fram just det du är intresserad
av för tillfället.

Kostnadsplanering
I tidplanen kan du arbeta med kostnader. Gärna
genom att hämta in kalkylen med resurser från
Bidcon. När tidsplanen är kostnadssatt får du ett
verktyg för att skapa betalningsplaner och följa upp
din budget. Kostnader kan läggas på överordnade
arbetsuppgifter vilket förenklar för dig genom att du
snabbt kan skapa en grov kostnadsplanering som
sedan kan förfinas vid behov.

Resursplanering
När du lägger in ditt resursbehov i tidplanen får
du möjlighet att skapa jämn resursbeläggning och
undvika överbeläggningar. I Powerproject kan resurser
vara av två olika slag; dels permanenta som personal,
maskiner, etc, dels konsumerbara som t.ex. material
av olika slag. Du skapar de resurser du behöver och
tilldelar dem till arbetsuppgifter med enkel dra och
släpp-teknik.

Projektplanering i stora projekt
I stora projekt är det viktigare än någonsin att skapa
struktur och överblick. Projekten kan organiseras i
en hierarkisk struktur i obegränsat antal nivåer för
att enkelt kunna navigera till en viss del av projektet.
Man kan även skapa fördefinierade rapporter för
enhetlig rapportering även om flera projektledare är
inblandade.

Line of Balance
I vissa typer av projekt när samma arbetsuppgift ska
utföras på en mängd ställen kan man ha nytta av
att titta på projektet ur ett så kallat Line of Balance
perspektiv. På så sätt kan du optimera tex hur många
arbetslag du ska ha för spackling, målning etc.

Utökad funktionalitet
I stora projekt kan man bygga ut programmet med
Riskanalys (för att bedöma osäkerheter i tidplanen),
koppling till Google Earth (för att se geografisk
placering av projekt), inrapportering via mobiltelefoner
mm.

Rapporter och utskrifter
Tidplanen är ett utmärkt hjälpmedel för att presentera
projektet för andra. Det är viktigt att kunna skriva
ut den på ett sätt som passar sammanhanget.
Powerproject innehåller en mängd funktioner för
detta.

Powerproject är flexibelt och lätt att förstå arbetsgången i.

Mer information
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Har du frågor, vill få mer information eller offert vänligen
kontakta oss på telefon 010-130 87 00 eller via email
info@elecosoft.se
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