Reference case
Programledelsesbistand til TAS-projekterne

Ementor

ProjectHouse har bistået Ementor med programledelse i forbindelse med rammeaftalen på
TilskudsAdministrationsSystem (TAS) hos Økonomistyrelsen. TAS har været en stor
succes, hvilket har medført flere ordrer på implementering af
systemet. Ementor har haft behov for en del ekstern assistance til implementeringsprojekterne hos følgende kunder:

Ementor er et af de største
nordiske selskaber inden for
forretningsrådgivning samt itløsninger og -ydelser. Med
teknologi-, rådgivnings- og
driftskompetence hjælper vi de
mest krævende nordiske virksomheder med at øge egen
effektivitet,
skabe
kundeloyalitet og bygge fundament
for ændring og vækst. Ementor
har 2400 ansatte og er repræsenteret i 21 byer i Danmark,
Norge, Sverige og Finland.
Selskabet er noteret på Oslo
Børs.

•
•
•

Direktoratet for Fødevareerhverv.
Kulturministeriet med tilhørende institutioner.
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Projekterne forløb simultant og programledelsen bestod i at
koordinere fremdrift, sikre ressourceallokering og oplæg til
prioritering. Herudover blev der udført en samlet planlægningsproces for hele TAS organisationen (udvikling, implementering, vedligeholdelse), som bestod af 25 personer og 3
projektledere. I perioden blev 3 projekter afleveret med godkendt overtagelsesprøve hos kunderne.
ProjectHouse har udover programledelse bistået med assistance på følgende nøgleområder:
•
•
•
•
•
•
•

Coaching af projektledere
Udredninger vedr. kontraktuelle forpligtelser
Planlægning
Ressourcestyring
Koordinering mellem kundeprojekterne
Sikring af leverancerne til kundeprojektlederne
Klargøring af vedligeholdelsesorganisering.

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

Udtalelse:
”Med bistanden fra ProjectHouse var det muligt at levere til
kunderne i aftalt kvalitet. Indsatsen omkring planlægningen
gjorde, det muligt at prioritere
opgaverne således der var
bevidsthed om hvilke opgaver
der blev løst hvornår.
Endvidere var det særdeles
vigtigt både for kunderne, men
også for TAS i Ementor at der
blev indført en stringent og
ensartet tilgang til vedligeholdelses- og support forpligtigelsen, hvor ProjectHouse dannede rammerne og udnyttede
de eksisterende faciliteter som
var i Ementor.”
Divisionsdirektør Niels Henrik
Sodemann, Ementor
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