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Hantera och leverera projekt som kommer att skapa värde för din 
organisation. Ge dina team en enkel och intuitiv projekt- och 
portföljhanteringslösning som passar organisationens arbetssätt.  

edison365projekt är en del av edison365-sviten, vilket gör det möjligt för 
organisationer att gå från idé till lönsamhet, från ritbordet till 
resultaträkningen. 

Snabb implementering och värderealisering 
Självförklarande gränssnitt och enkel att använda. 
edison365projects är en enhetlig PPM-lösning som stärker din 
personal. .

Fullt konfigurerbar 
Konfigurera edison365projects till teamets krav. Skapa 
ett antal mallar och bestäm vilken information som ska 
samlas in. Ta kontroll över hur du hanterar dina 
projekt. 

Fristående eller integrerad 
Kom igång direkt och använd edison365projects fristående för alla 
dina projekt eller integrerad med tredjeparts-verktyg som 
Microsoft Project Online, Project for the Web, Jira, ServiceNow 
m.m 

Byggd för Microsoft Office 365 
Dra mer nytta av Office 365 och applikationer som du redan är 
bekant med, inklusive samarbetsverktygen Teams och Yammer. 

End-to-end-strategi för genomförande 
Lägg till edison365ideas och edison365businesscase och få en end-
to-end-lösning för innovation och portföljhantering. . 

En komplett plattform för varje 
projektorganisation 

edison365 projects:

Kom igång direkt 
Anpassningsbara mallar 
Åtkomst överallt
Alla projekt på ett ställe 
Alltid uppdaterad 
Användarvänlig 
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Allt du behöver i en lösning 
edison365projects uppfyller dina projektkrav: 

En enda källa till portfölj-, 
projekt- och resursdata  

edison365projects förändrar hur  
organisationer hanterar sina projekt  
och resurser.  

Verktyget är lämpligt för allt från 
enklare avdelningsplaner till stora 
sofistikerade projekt och stödjer alla 
projektbehov i ett system.

Agil eller vttenfall
Hantera dina projekt med både vattenfalls- och agil teknik. Stöd för 
Agila metoder ingår, bland annat med dra och släpp aktivitetstavlor. 

Detaljerad ledningsrapportering 
Transformera projektrapporteringen med hjälp av förberedda mallar 
för en rad standardrapporter, till exempel en status- eller 
översiktrapport på både projekt- och programnivå. Använd befintliga 
rapporter, anpassa dem eller skapa egna. 

Ekonomihantering
Hantera projektets ekonomi på en plats inklusive budget, prognos och 
faktiska kostnader samt inkomst, resultat och ROI. Integrera med ditt 
ekonomisystem. 

Förbättrad uppgift och risksynlighet
Med en personlig flik har individer en mycket intuitiv vy över alla deras 
personliga aktiviteter, inklusive uppgifter, risker och åtgärder i alla 
projekt. Användare kan enkelt uppdatera alla objekt genom att helt 
enkelt dra och släppa. 

Sömlös planering 
Prioritera, schemalägg och tilldela uppgifter snabbt och exakt med ett 
välbekant användargränssnitt. Förutse beroenden planera uppgifter med ett 
obegränsat antal Gantt-scheman. 

Åtkomst från flera enheter för slutanvändare 
UsAnvänd flera enheter för att komma åt information. Windows, IOS och
Android. Användare kan använda olika enheter och olika webbläsare för att 
passa sina personliga sätt att arbeta 

Inbyggt samarbete 
Talldesigner för projekt och program med omfattande inbyggda
samarbetsfunktioner. Använd Yammer och Teams för att kommunicera 
inom projekten. 

Standarder och mallar 
Du kan skräddarsy edison365projects för att passa dina behov med 
anpassade standarder och mallar. Fördefinierad data och uppgifter för att 
stödja större projektlivscykler, vilket möjliggör styrning och standardisering 

Optimera resurser i 
hela din portfölj

Ta kontroll över 
kostnad och 

genomförande 

Ta mer 
välgrundade beslut 

Få information i 
realtid  

Håll koll på hur det 
går i portföljen 

Aktivera effektivare 
samarbete 




