
Projektmodul

Har du behov for, at projekt- og opgavestyringen er godt integreret? 

Med Microbizz Projektmodulet kan du planlægge og styre både små og store projekter. Ved at integrere din projektplan-
lægning med opgavestyringen i Microbizz, opnår du et 24/7 realtids overblik og sikrer, at der er komplet sammenhæng 
mellem projektplanlægning og styring af opgaver.

Opgaverne planlægges på baggrund af projektplaner. Data fra opgaveudførelsen kommer tilbage til projektplanlægningen – 
dette gælder blandt andet tids- og vareforbrug, færdiggørelsesgrader og afvigelser.

Du får overblik i realtid og styringsmuligheder 24/7 fra pc eller app. Med GANTT-diagrammer kan du sikre korrekt fremgang i 
dine projekter samt overholdelse af deadlines og milestones.

Øget produktivitet
Med projektmodulet sparer du tid på planlægning, overblik og administration i forbindelse med 
opgaver og projekter, så du kan øge din produktivitet.

Færre fejl
Ved at integrere din projektplanlægning med din opgavestyring, minimeres risikoen for fejl, da 
information og ændringer ét sted vil afspejles i din oversigt og planlægning.

Transparens og overblik
Du får et komplet realtidsoverblik over projekter og opgaver inklusive bl.a. færdiggørelsesgrader, 
økonomi og projekter i pipeline.

Fordele

Funktionalitet
• Planlæg og administrer dine projekter fra a til z

• Integrer projektplanlægning med din opgavestyring

• Se en samlet plan for alle projekter, herunder projekter 
i pipeline. Oversigten vises som et GANTT-diagram 
med hvert projekt på en linje

• Få status og overblik i realtid

• Få mulighed for at planlægge ud fra afhængigheder 
og milestones

• Eksporter projektplaner i PDF -format, så også parter, 
der ikke bruger Microbizz, kan få samme realtids-
overblik

Tillægsmodul
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For mere information kontakt venligst:
 
Ventu A/S
info@microbizz.dk
+45 7023 5323

Med projektmodulet har du overblik over alle dine projekter via GANTT-diagrammer. Dette giver dig mulighed for nemt og enkelt at 
se fremskridt i dine projekter samt milestones og eventuelle overskridelser

Projekt

Besøg vores videns- 
base i Micropedia og 

find detaljeret informa-
tion og dokumentation 

på funktionalitet og 
anvendelse af Microbizz 

moduler LINK

www.microbizz.dk

Med projektmodulet kan du få et overblik over f.eks. færdiggørelsesgrader, budgetstatus, tidsforbrug og afvigelser

GANTT diagrammer

Projekt-overblik
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https://micropedia.microbizz.com/

