Reference case
Projektledelse af Navision Stat implementeringer.
I april måned 2002 indgik Civitas og ProjectHouse et
strategisk samarbejde omkring projektledelse til en række større NavisionStat implementerings-projekter. Aftalen omfattede også bistand til Civitas egen organisation
med udbygning af egne projektledelses-kompetencer.
De væsentligste cases ProjectHouse har bistået Civitas
med er følgende:
¾
¾
¾
¾

Undervisningsministeriet
Rigspolitiet
Århus Universitet
Trafikministeriet

I forbindelse med de større statslige implementeringsprojekter, hvor både de organisatoriske og tekniske udfordringer er betydelige omfatter bistanden fra ProjectHouse både ledelse af Civitas egne ressourcer og
kundernes ressourcer.
Civitas fokus på, at være mere end blot en systemleverandør har fra starten af det strategiske samarbejde med
ProjectHouse betydet, at projekt-ledelsen også skal
kunne sparre med kundernes ledelse omkring fremtidige
ønsker og muligheder i relation til offentlig forvaltning og
økonomistyring. Samarbejdets unikke kombination af
system- og ledelseskompetence, sikrer brugerne af NavisionStat gode arbejdsvilkår kombineret med kontrolleret udvikling under og efter implementeringen.
Ved dette strategiske samarbejde har Civitas opnået en
kontinuerlig adgang til projektledere med høj og dokumenteret kompetence samtidig med, at Civitas og ProjectHouse tilsammen udgør en meget fleksibel ressource
pool som altid kan udvides og indskrænkes efter markeds behov og dermed være omkostingseffektiv, samtidig med at begge parter fokusere på deres respektive
kernekompetencer; systemudvikling/implementering og
projektledelse/ forretningsudvikling.
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Civitas
arbejder primært med virksomheder og institutioner indenfor
den offentlige sektor, og består
af 36 højt specialiserede og
særdeles kompetente medarbejdere, hvoraf hovedparten
har været med fra starten af
Navision Stat projektet. Civitas
har i tæt samarbejde med Økonomi-styrelsens medarbejdere
vel-lykket implementeret Navision Stat i over 300 institutioner. Civitas er endvidere med i
Økonomistyrelsens
partnerprogram, og deltager i den
igangværende opgradering af
den nuværende version af Navision Stat. Civitas er 100% ejet
af KMD A/S.

Referenceperson:
Uddybende reference på casen
kan udleveres efter nærmere aftale.

Navision Stat
Navision Stat er et lokalt økonomisystem – videreudviklet fra
Navision Financials med tilretninger som passer til den statslige økonomistyring.
Navision Stat understøtter virksomhedens økonomistyring fra
digitalt bogholderi til ledelsesrapportering samt aktivitets- og
ressourcestyring på højere
plan.

