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Prosjektledelse
Management-IT AS er et norsk leverandøruavhengig
konsulentselskap som tilbyr erfarne rådgivere og
konsulenter til næringsliv og offentlig forvaltning innenfor
forretningsområdene :

Infrastruktur
Prosjektledelse
Anskaffelser
Systemrådgivning
Omstillinger

Prosjektledelse

Management-IT
Management-IT AS er et norsk leverandøruavhengig rådgivningsselskap, som tilbyr erfarne
rådgivere/konsulenter til næringsliv og offentlig forvaltning. Vi leverer tjenester innenfor områdene
infrastruktur, prosjektledelse, anskaffelser, systemrådgivning og omstillinger.

Prosjektledelse: Metodeforankret prosjekt-

Metodikken som Management-IT benytter som

ledelse er sentralt for næringslivets og forvaltningens evne til å lykkes med gjennomføringen av
effektive prosjekter for å møte markedets økende
krav til omstilling. Konsulentene våre har metoder
og prosedyrer kombinert med bred erfaring og
vellykket prosjektledelse av både større og
mindre prosjekter innen offentlig og privat sektor.
Vi legger stor vekt på å levere prosjekter innenfor
definerte tids-, kost- og kvalitetsrammer for våre
oppdragsgivere. Sentralt i dette ligger aktiv bruk
av oppdragsgiverens ressurser og
kunnskapsoverføring. Vi kan bistå med:

prosedyrer og metoder for prosjektstyring er
standardisert gjennom Project Management
Institute (PMI). PMI anses som verdens ledende
organisasjon for prosjektledelse, og har over
650.000 medlemmer på verdensbasis. PMI er en
frittstående "non profit"-organisasjon som har som
målsetting om å fremme og utvikle prosjektledelse,
spre informasjon om og skape nettverk for
prosjektledelse. Metodikken er utviklet på
bakgrunn av ”best practice”-prosjekter utført over
en lang periode, og oppdateres den kontinuerlig.
Metodikken baserer seg på kjente grunnprinsipper
innenfor prosjektstyring, og beskriver detaljerte
aktiviteter innen hver prosjektfase. Metoden er
forankret i en rekke grunnprosesser som omfatter:



"Management for hire"

Prosjektledelse innen:


Leveranseprosjekter



Utviklingsprosjekter



Anskaffelsesprosjekter og "Bid
Management"



Strategi- og utredningsprosjekter

Prosjektintegrasjon, endringsledelse, oppfølging
av omfang og rammebetingelser, fremdriftskontroll, kostnadskontroll, kvalitetssikring, HR i
pro-sjekter, kommunikasjon i prosjekter,
risikoanalyse og prosjektinnkjøp.
Flere av konsulentene våre er sertifiserte PMIprosjektledere – ”Project Management
Professionals (PMP)” .

Kundeporteføljen som Management-IT har
utført oppdrag for omfatter bl.a.:


Norsk Hydro ASA, Hydro IS Partner



Telenor



E-CO Energi



Oslo kommune, System- og
regnskapsetaten og Utviklings- og
Kompetanseetaten (UKE)



Sosial- og helsedirektoratet



Utenriksdepartementet

Referanseprosjekter som våre konsulenter
har utført omfatter bla:


Etablering av sentral infrastruktur for
Sosial- og helsedirektoratet (Nasjonalt
helsenett)



"Management for hire" hos Norsk Hydro
konsern



Løpende prosjektledelse mot Norsk
Hydros selskaper gjennom Hydro IS
Partner

Adresseinformasjon:
Management-IT AS
Friggs vei 34
N-1349 RYKKINN
NORWAY
Telefon: +47 67 17 01 08
Fax: +47 67 17 01 09
E-post: info@management-it.com
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