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Projekter og

projektstyring i

SuperOffice

Introduktion

• Kontraktstyring

• Events

• Leverancer

3 eksempler

• Kom godt videre

• Inspirationslinks

Opsummering

Dagens agenda



Afgrænset i tid og 
ressourcer

Hvad kendetegner 
et projekt?

Nedbryde større 
opgaver i faser

Hvorfor arbejde
med projekter?

Sikre at man er ”on 
track”

Hvad kan 
projektstyring 
bruges til?

Projekter og projektstyring



SuperOffice som
projektstyringsværktøj



Nemt at tilgå 
projekt-
information 
på tværs af 
teams

Projektguide 
sikrer, at 
milepæle 
følges, og 
deadlines 
huskes

Arbejde 
med 
forskellige 
typer af 
projekter

Håndtering af projekter i SuperOffice

Koble 
projekter til 
bl.a. salg og 
andre 
projekter

Udvalg giver 
overblik 
over igang-
værende
projekter



Håndtere kontrakter
med udløbsdato, 
opsigelsesvarsel og
juridske dokumenter

Kontraktstyring
Planlægning, tilmeldte
deltagere og
salgsmuligheder

Events
Overlevering fra
Salgsafdelingen, 
involverede parter og
milepæle

Leverance

Eksempler på projektstyring



Kontraktstyring
• Forretningsmæssige og 

juridiske omdrejningspunkt

• Aftaler og services

• Udløbsdato og 

opsigelsesvarsel



Projektstyring af
kontrakter
• Samle alle vigtige dokumenter

• Strømlinet procedure  

• Samle alle involverede parter



Eksempel: Kontraktstyring

















Værktøj til projektstyring af kontrakter

Dokument-
håndtering

Juridiske dokumenter, 
kontrakter, aftaler og 

korrespondancer

Deadlines

Udløbsdato
Dato for genforhandling

Projektdeltagere

Ansvarsområder
Interne og kunden



Events
• Messer

• Seminarer

• Webinarer

• Konferencer

• Firmaets fester og 

arrangementer 



Projektstyring af
events
• Planlægning og koordinering

• Samle praktisk information

• Intern vidensdeling

• Overblik over deltagerne

• Koble salgsmuligheder



Eksempel: Webinar 











Kan kræve 
tilkøb











Kan kræve 
tilkøb





Værktøj til projektstyring af events

Planlægning og 
koordinering

Projektguide og 
opfølgninger

Administrere 
tilmeldinger

Tilmeldingsformular på 
website

Projektdeltagere 

Salgsmuligheder

E-mail udsendelse  
Salg tilknyttet projekt



Leverancer
• Ordreproducerende 

virksomhed

• Konsulentydelser 

• Montør, elektriker, murer



Projektstyring af
leverancer
• Tilknyt salget

• Ressourcetildeling og -styring

• Samle nødvendige dokumenter, 

opgaver og aktiviteter

• Nedbryd projektet i milepæle

• Planlægning og gennemførelse af

forsendelse



Eksempel: Leverancer









Hoved-projekt

Del-projekt
A

Del-projekt
B

Del-projekt
C















Værktøj til projektstyring af leverancer

Planlægning og 
forsendelse

Projektguide
Aktiviteter og 
dokumenter

Milepæle 

Nedbryde projektet 
med milepæle

Involverede 
parter

Vidensdeling
Opgaver og ansvar



Opsummering

• Bedre kontrol over din virksomheds 
projekter

• Sikre at deadlines huskes

• Nemt for alle at tilgå al information

• Standardisering af projekter 

• Overblik over igangværende
projekter



Inspirationsvideoer

• Styring af projekter i SuperOffice

• Tilføj en ny aftale til et projekt

• Tilføje et projektmedlem til et projekt

• Opret dokument og link det til et projekt

• Dykke dybere ned i kontraktstyring? 
Webinar den 14/1 2021 med i-Centrum

https://www.superoffice.dk/ressourcer/videoer/projektstyring/
https://community.superoffice.com/da/customer/inspiration/videos/video-player/?videoId=YQr5B5IU7XY
https://community.superoffice.com/da/customer/inspiration/videos/video-player/?videoId=IaCy_2xwG6c
https://community.superoffice.com/da/customer/inspiration/videos/video-player/?videoId=TtgfQ8RO9fw
https://www.superoffice.dk/events/webinar/2021/dk-inspirationswebinar-kontraktstyring-14-jan/


Hold øje med din mail-indbakke

• PowerPoint præsentation

• Optagelsen af webinaret

• Evaluering





Tid til spørgsmål



Tak for at I lyttede med

God jul og godt nytår
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