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Flexibilitet att anpassa sig till ett
föränderligt arbetsliv
Planview FLEX
Behovet att driva innovation när det gäller produkter, tjänster och kundupplevelser utmanar de traditionella sätt på vilka team arbetar.
Som ett led i att kunna anpassa sig till förändring och leverera snabbt använder sig många team nu av Lean-Agile arbetsmetoder. Andra
har bytt från strukturerade metoder och använder sig istället av mer kollaborativa tillvägagångssätt för att få jobbet gjort. För vissa är
fortfarande traditionella projektmetoder bäst lämpade för deras leveranskrav och arbetskultur. Många verksamheter använder sig av en
kombination av de här tillvägagångssätten för att nå större framgång med sin strategiska leverans.
Varje organisation är ute efter rätt balans av arbetssätt, både nu och i framtiden. För att kunna stödja en hybridarbetsmiljö måste PMOoch EPMO-ledare, chefer och intressenter hitta sätt att ge sina team rätt verktyg för att leverera resultat. Med dagens förändringstakt är
kanske inte de behov som dynamiska team har idag samma som de har imorgon, nästa kvartal eller nästa år.
Planview Enterprise One™- och Planview PPM Pro™-kunder kan själva välja rätt arbetssätt och rätt verktyg för den typ av arbete som
levereras. Organisationer kan använda sig av alla fördelarna med Lean-Agile, kollaborativt arbete samt traditionella PPM-funktioner
och de kan enkelt växla mellan de olika upplevelserna allteftersom teamen och arbetssätten ändras. I slutändan knyts allt leverat arbete
tillbaka till de integrerade strategi- och portföljplanerna som ger visibilitet för intressenter, driver organisationen mot dess strategiska mål
och möjliggör företagsomfattande transformation.

Anpassa er till det föränderliga arbetslivet

Med Planview® kan kunder använda sig av:

 Hybrida arbetsmetoder – omfamna olika sätt att arbeta
inom organisationen genom att ge team ändamålsenliga
verktyg för varje leveransmetod – Lean-Agile, kollaborativt
arbete eller traditionella projekt.

 Integrerad strategisk planering och portföljplanering –
säkerställ strategisk inriktning och balansera kapacitet och
efterfrågan för alla leveransmetoder.

 Flexibilitet allteftersom teamen utvecklas – när sätten
att arbeta i din organisation ändras, kan du dra nytta av
flexibiliteten och växla mellan de verktyg och leveranssätt
som är bäst lämpade för arbetet.

 Resultatanalys och rapportering – kommunicera status
med dashboards och analyser på program- och portföljnivå
som ger intressenter och chefer tydlig överblick för att
underbygga beslut.

Flexibilitet att byta när arbetssätt förändras
Kunder med Planview Enterprise One och Planview PPM Pro kan dra nytta av olika arbetssätt som säkerställer en övergripande strategisk
inriktning för alla team och metoder – oavsett om teamen jobbar med mer flexibla arbetssätt, behöver kollaborativa arbetsytor eller
fortsätter med traditionella PPM-metoder.

Lean-Agile leverans

Kollaborativt arbete

Traditionell PPM

Team kan använda Lean-Agile metoder för
att påskynda leverans och innovation.

Team kan använda en kollaborativ
plattform för att interaktivt spåra,
hantera och leverera tilldelade uppgifter,
ostrukturerat arbete och projekt.

Vissa projektmedlemmar och ansvariga har
kända, väldefinierade mål och måste leverera
arbete enligt ett förutbestämt schema.
Oavsett om du använder vattenfalls-,
milstolpedrivna eller iterativa metoder så
är en traditionell PPM-miljö ett beprövat
alternativ.

• Enterprise Kanban-tavlor låter team
visualisera arbetet, vilket ger överblick,
gemensam inriktning och fokus på
leverans.
• Hantering av beroenden ger team
möjligheten att koordinera arbetet och
banar väg för en integrerad leverans.
Lean-baserade mått ger en grund för
kontinuerlig förbättring.

• Teammedlemmar (samlokaliserade eller
utspridda) och projektledare (formella
eller informella projektansvariga)
kan använda sig av olika typer av
samarbetsytor så att användare kan få
jobbet gjort i ett och samma verktyg.

• Planera leverans av projektarbete,
delegera uppgifter, samarbeta på kort
• Adaptiva arbetsflöden ger team flexibilitet
och dokument och följ status med
att använda sig av valfria processer som
integrerade Kanban-tavlor, GanttScrum, Kanban, Scrumban osv. för att
diagram och andra verktyg med
uppnå ett kontinuerligt värdeflöde.
kollaborativ funktionalitet för att öka
teamets effektivitet.

• Ge teammedlemmar ett fokuserat sätt
att förstå sina uppgifter, logga sitt arbete
och uppdatera status knuten till projekt
och program inom en PPM-centrerad
tidrapport.
• Utfall går direkt in i projektplanen för att
visa på varianser och låta projektledare se
potentiella problem och trender innan de
påverkar leveransdatum och kostnader för
projekt, program och den övergripande
portföljen.

Planera för nya sätt att jobba på. Läs hur Planview kan bli en
partner för din organisation och koppla strategi till leverans i det
föränderliga arbetslivet.
Skicka oss en e-post på market@planview.com.
DS040A4SE

© 2020 PLANVIEW, INC., MED ENSAMRÄTT

