
PROJEKTREVIEW  
Som uafhængig tredjepart tilbyder Systematic en 
grundig vurdering af softwareudviklingsprojekters 
status og fremdrift. 

Lurer disse spørgsmål i kulissen:

• Hvordan sikrer vi den planlagte fremdrift i vores 
softwareudviklingsprojekter?   

• Har vi styr på projektets målopfyldelse, tid, kvalitet 
og risikobillede?

• Hvilke områder kan der med fordel sættes ind på for 
at få projekter tilbage på sporet?

• Er der mulighed for at opnå bedre resultater i forhold 
til planlægning, ydeevne og kvalitet? 



Et projektreview har projektets succes som 
omdrejningspunkt

Vi gennemfører derfor projektreviewet i en rytme, der 
passer ind i projektet, fx med statusmøder i to eller fi re 
ugers intervaller. 

Statusmøderne gennemføres oftest on-site hos projektet 
med deltagelse af relevante interessenter, inklusive 
projektledelsen, men kan lejlighedsvis også afholdes over 
en online kommunikationsplatform som eksempelvis Skype 
afhængigt af behov.

Vi analyserer projektets aktiver (tidsplan, fremdrift, risikolog, 
etc.) og gennemfører interviews med de primære roller 
og personer på projektet. Observationer, vurderinger og 
anbefalinger på baggrund af Best Practice samles i en 
statusrapport og præsenteres for projektorganisationen. 

Referencer:

Systematics Projektreview foretages af 
softwareudviklingsprojekter, der gennemføres under 
forskellige typer af projekt- og procesrammeværk. 
Herunder kan projektreviewet eksempelvis anvendes 
som opfølgning på Systematics CMMI-inspirerede 
modenhedsvurdering.

Systematics konsulenter har bistået med at øge 
leverancesikkerheden igennem regelmæssige 
projektreviews på fl ere store internationale 
softwareudviklingsprojekter hos:

• General Electric 
• TenneT 
• Nalcor 

Vi hjælper jer med at:

få overblik over projektets nuværende situation 
med klassisk trafi klys-status på projektets 
målopfyldelse, kvalitet og risikobillede og 
tilhørende anbefalinger til forbedringstiltag.

udvælge de forbedringstiltag, der bedst hjælper 
projekterne på vej mod øget leverancesikkerhed 
og kvalitet.

løbende opfølgning på ønskede forbedringstiltag 
på baggrund af Best Practice

få en uafhængig tredjeparts vurdering af 
projektets status og fremdrift.

Statusrapporten behandler og 
anbefaler forbedringstiltag på 
følgende områder:

Overordnet status Projektplan

Fremdrift

RessourcerRisiciKvalitet

Test og fejlhåndtering
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