EPM Group hjælper jer med at lave et præcist:

Road-map til Excellence inden for projekt-, program- og porteføljeledelse
Vil I opnå Excellence inden for disse områder, så er kan vi vise jer vejen og hjælpe jer i mål - hurtigt og effektivt.
Mange virksomheder arbejder på at implementere bedre processer med udgangspunkt i Best Practices som eksempelvis
MSP® og PRINCE2®. Ifølge EPM Groups forskning er der imidlertid stadig mange organisationer, der ikke får det
fulde udbytte. Årsagerne kan være flere, en udbredt årsag er, at det ikke rigtigt lykkes at få processerne modnet, så de
nye og bedre tilgange bliver en vane, vi kan gentage sikkert – hver gang. Først når processerne kører effektivt og bliver
en del af den daglige rutine ”sådan gør vi tingene her”, giver processerne alle de gevinster mange søger, i form af
eksempelvis stabil høj kvalitet i program- og projektleverancerne.

Mange forsøger

Men kun få lykkes med at
implementere Best Practice
EPM Group forsker i
og er eksperter I at hjælpe jer i mål

Figuren er fra vores forskning og trækker på viden fra et konkret ph.d.-projekt vi har gennemført om effektiv implementering af
Best Practice. Den viser, hvordan mange organisationer har adopteret ideen om Best Practice, her illustreret med PRINCE2.
Næste ligeså mange benytter en del ressourcer på at uddanne folk i og implementere Best Practice, men ret få får processerne
modnet og institutionaliseret, så de bliver vane og en del af dagligdagen, hvorved de kan give de ønskede gevinster – hver gang
og kan bringe dem til Excellence. EPM Group samler hele tiden viden om, hvad der skal til for at lykkes. Den viden bruger vi til at
hjælpe vores kunder, så I kan høste gevinsterne af jeres indsats inden for brug af Best Practice til jeres projekt-, program- og
porteføljeledelse.

EPM Group er eksperter i modning og institutionalisering af jeres processer, vi får det til at leve, blive en vane og får
Excellence til at blive en del af jeres kultur og DNA, når det handler om projekt-, program- og porteføljeledelse. Vi
forsker aktivt i forbedring af processer inden for dette område, specielt er vi interesseret i, hvordan processer modnes
og institutionaliseres i praksis, så de ikke bare kommer til at køre effektivt, men også bliver holdbare på sigt. Denne
viden er nødvendig for at de allerede implementerede processer ikke ”sander til”, når fokus vendes mod nye områder
der skal forbedres.
Vores fokus er således hele tiden på, hvordan denne viden omsættes til praktiske resultater, der virker i arbejdet mod
Programme & Project Excellence. Vores tilgang er enkel og let at anvende i det vi tager udgangspunkt i et konkret
road-map, der viser hvad netop I skal gøre for at komme i mål.
Vil I høre mere om, hvor enkelt vi kan gøre det og hvordan vi kan hjælpe netop jer videre ud fra et sådant road-map til
Excellence? - Så kontakt Allan Salling på +45 70 22 15 87 eller as@epmgroup.dk vi tager altid gerne en
uforpligtende snak om det.

