TYDLIGT VÄRDE

Vanliga risker med ett komplext projekt som implementation av en HCImiljö är att projektet blir både dyrt
och försenat.

Produkten hjälper projektet
att leverera förväntad kvalitet, vilket innebär att onödiga
kostnader, frustration och

Detta trots att det paradoxalt nog levererades i tid och till överenskommen kostnad.

förseningar undviks.

TYDLIGT SYFTE

Orsaken är att det inte från början
fanns gemensamma förväntningar på
vad som faktiskt skulle levereras, samt
att ingen löpande följde upp att leveransen höll förväntad kvalitet.

Produkten fokuserar på att
det som levereras håller förväntad kvalitet och inte bara
att det levereras i tid.

TYDLIGT INNEHÅLL

Att justera dessa förväntningar i efterhand är såväl dyrt som tidskrävande.

Produkten innehåller tydligt
definierade komponenter,
paketerade i flera olika vari-

Att implementera en HCI-miljö är ett komplext

En projektledares roll är att säkerställa att rätt

anter för att passa till alla

projekt med många rörliga delar och flera parter

leverans har skett, samt att den har skett i tid.

storlekar av implementation-

som skall samarbeta.

Väldigt sällan är det dock projektledarens upp-

er.

gift att verifiera hur bra leveransen lever upp till
Kund, implementerande partner samt tillverkare

de krav och förväntningar som finns.

skall tillsammans se till att implementationen blir

TYDLIG KOSTNAD

så lyckad som möjligt. Det är dock inte självklart

Vi fokuserar på hur något levereras, inte bara att

Produkten är fast prissatt

att alla vet vad som förväntas av dem, samt att de

det levereras.

vilket gör det enkelt att ta

levererar vad som förväntas.

ställning till vilken storlek som
är bäst lämpad för en specifik
implementation.

Via gemensamma uppstartsmöten säkerställer vi
Att den implementerande partnern och tillverka-

att alla parter har en gemensam förväntan på

ren levererar i tid, samt att kund skapar förutsätt-

vad som skall levereras. Med hjälp av löpande

ningarna som krävs för att de skall kunna leverera

uppföljningsmöten underlättar vi att förväntad

i tid räcker inte alltid för att projektet skall lyckas.

kvalitet levereras. Via personliga intervjuer utmanar vi alla parter att leverera vad som förvän-

Om inte alla parter redan från början har gemen-

tas, och vid projektslut skrivs en slutrapport om

samma förväntningar på leveransen kommer

implementationen ur ett kvalitetsperspektiv.

projektet att kosta mer än tänkt.

Genom att fokusera på leveransens kvalitet reOm ingen löpande kontrollerar att alla inblandade

dan från början, samt löpande under implemen-

parter levererar det som förväntas kommer

tationen, gör vi det enklare att undvika onödiga

projektet kosta mer än tänkt.

kostnader, frustration och förseningar.

Vår produkt minskar risken för att ett projekt blir

Kontakta oss för mer information.

dyrt och försenat på grund av bristande kvalitet i
leveranserna.
info@edeliusconsulting.se / www.edeliusconsulting.se

