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Produktblad: Powerproject Enterprise www.elecosoft.se

Enterprise gör det möjligt att överblicka företagets 
projekt, resurser och resultat. Detta genom att data 
lagras i en central databas som kan nås i realtid. 

En stor fördel med Enterprise är att flera användare 
kan arbeta i samma tidplan samtidigt vilket underlättar 
samarbetet i projektet. 

Vid redigering av en arbetsuppgift låses 
arbetsuppgiften till den användaren men övriga 
delar av tidplanen är fortfarande tillgänglig för andra 
användare. Detta gör att alla användare i ett projekt i 
realtid ser när delar av projektet håller på att redigeras 
och uppdateras.

Enterprise gör det också möjligt att se resursbelägg-
ningen över flera olika projekt samtidigt. Olika 
behörigheter kan även sättas till projekten för olika 
användare.

Fördelar
• Flera användare kan arbeta med samma projekt 

samtidigt och omedelbart se alla ändringar som 
andra användare gör i projektet.

• All data lagras i en central databas. Använd före-
tagets befintliga databasserver eller skapa en ny.

• Det går att tilldela rättigheter för olika användare i 
olika delar av projekten.

• Användare har alltid tillgång till aktuell projektdata.

• Det är lättare att optimera resursutnyttjandet och 
hitta rätt kompetens inom företaget genom att låta 
projekten använda en gemensam resurspool.

• Projektsamordnare och personalansvariga får lätt 
en överblick över samtliga projekt i företaget.

Tilläggsmodul Enterprise - möjliggör för flera personer att 
arbeta samtidigt i samma projekt eller dela resurser mellan olika projekt
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Mer information
Har du frågor, vill få mer information eller offert vänligen 
kontakta oss på telefon 010-130 87 00 eller via email 
info@elecosoft.se

Exempel på funktioner och möjligheter 

Multiprojektledning
Att hålla reda på en portfölj med flera projekt kan fort 
bli problematiskt och tidsödande när det görs utan 
överblick. Med Enterprise kan du hantera alla dina 
projekt effektivt. 

• Kontrollera resurser med en delad resurspool. 

• Prioritera projekt baserat på kriterier som t ex 
avkastning på investeringar, kassaflöde och KPI-s.

• Analysera olika scenarier över flera projekt med 
”what-if analys”.

Projektplanering
Möt utmanande deadlines med kraftfull 
projektledning. 

• Planera aktiviteter i alla tidsenheter – från minuter 
till år.

• Skapa kalendrar för individuella medarbetare, 
avdelningar eller hela företaget.

• Skapa projektmallar för att påskynda 
planeringsprocessen och säkra att företagets 
organisatoriska metoder följs.

Resursplanering
Enterprise ger dig fullständig överblick över alla 
tillgängliga resurser så att beslut angående prioritering 
och tilldelning av värdefulla resurser blir lättare och 
snabbare att göra. 

• Förbättra planeringen av personalbehov genom 
att fördela rätt personer till rätt uppgifter.

• Histogram belyser potentiella resursproblem, 
vilket gör det möjligt att utvärdera effekten av det 
framtida arbetet med bemanning, kostnader och 
intäkter.

Projektplanering  
– intäkter och kostnader
• Visa projektrelaterade kostnader, intäkter och 

lönsamhet i realtid. 

• Tillsätt personal och materialkostnader till 
aktiviteter för att beräkna totala projektkostnaden 
och ange debiterbara priser, inklusive övertid, 
för personer vars arbete är direkt fakturerbart till 
kunder.

• Spåra verkliga kontra planerade kostnader/intäkter 
för att identifiera vilka projekt/kunder/personer 
som inbringar mest intäkter.

Rapporter till företagsledning
Håll ledningen och alla berörda parter fullt informerad 
med hjälp av ’Business Intelligence för Powerproject’. 
Detta kraftfulla analysverktyg gör det möjligt för dig 
att generera tydliga rapporter på vilken som helst 
kombination av projektdata för att understödja 
beslutsfattandet och förbättra kommunikationen. Det 
ger dig en fullständig överblick över din nuvarande 
effektivitet så att du kan säkra att din målsättning 
uppnås och att dina kostnader hanteras på ett 
effektivt sätt.

Riskbedömning
Bedöm risktagande med Risk Analys för 
Powerproject, ett verktyg till stöd för beslutsfattande 
baserat på Monte Carlo- eller Latin Hybercube 
simuleringar. Riskanalys gör det möjligt att analysera 
vilka effekter osäkerheter på olika ställen i projekten 
får på slutresultatet. Man kan enkelt identifiera vilka 
delar av projekten som har störst risk att påverka tid 
och kostnader i projekten.


