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CAPTYST PPM løser en række opgaver i hele 

projektporteføljen, herunder: 

Budgetlægning, regnskabsaflægning, 

budgetændringer, kontraktstyring og revision.

Platformen gør op med traditionelle, 

dokumentbaserede tilgange til porteføljestyring. I 

stedet bygger CAPTYST PPM på én central database. 

Dette fjerner behovet for at konsolidere regneark 

og dokumenter og dermed sikres aktualitet i 

beslutningsgrundlaget. Platformen lagres og 

opereres i skyen, opdateres i realtid, og kan tilgås fra 

en almindelig webbrowser.

Medarbejdere i hele organisationen kan høste 

udbyttet af CAPTYST PPM:

• Økonomimedarbejderen kan kontere fakturaer 

med det samme

• Projektlederen kan lægge et budget og tilpasse det 

løbende

• Ledelsen kan godkende budgettet samt følge 

udviklingen løbende 

• Revisionen kan gennemgå historik og regnskabet.

CAPTYST PPM vil være særligt værdiskabende 

for projektorganisationer der har mange 

underleverandører og brug for en høj grad af 

governance i deres projektportefølje.

Opsummering 
CAPTYST PPM er en platform til økonomi- og 
kontraktstyring i projektporteføljer. CAPTYST PPM hjælper 
med at håndtere en række udfordringer, der ofte møder 
projektorganisationer med omfattende projektporteføljer 
og længerevarende relationer til eksterne parter.
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CAPTYST PPM er sat i verden 
for at understøtte god 
økonomi- og kontraktstyring 
i store projektporteføljer



4C  A  P  T  Y  S  T   P  P  M     /     W  H  I  T  E   P  A  P  E  R

Indledning
Dette dokument giver et overblik over udfordringer 
relateret til økonomi- og kontraktstyring, der ofte 
møder organisationer med store projektporteføljer, og 
demonstrerer hvordan CAPTYST PPM kan hjælpe med at 
imødegå disse. 

CAPTYST PPM er en cloud-baseret platform til pro-

jektporteføljestyring udviklet af Captyst ApS. Platfor-

men gør op med traditionel porteføljestyring, der 

baserer sig på dokumenter og regneark. I stedet 

tilbyder CAPTYST PPM digital og simpel økonomi- 

og kontraktstyring til gavn for store og komplekse 

projektorganisationer. Formålet med dokumentet er 

at hjælpe læseren med at afgøre om CAPTYST PPM 

er det rigtige værktøj til porteføljestyring i lige netop 

hans eller hendes organisation.

Dokumentet er opbygget som følger: Først gives 

der en kort introduktion til projektporteføljestyring. 

Dernæst fremlægges en række udfordringer for 

organisationer med omfattende projektporteføljer, 

og det demonstreres hvordan CAPTYST PPM hjælper 

organisationen med at imødegå disse udfordringer. 

Efter at have læst dette white paper bør læseren 

være i stand til at vurdere hvorvidt CAPTYST 

PPM er det rette værktøj at bruge i forbindelse 

med projektporteføljestyring i hans eller hendes 

organisation. 
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Projektporteføljestyring
Projektporteføljestyring (Project Portfolio Management, 
forkortet PPM) omhandler den centrale styring af 
processer, metoder og teknologier, der anvendes af 
projektledere og -ejere til at analysere og administrere 
nuværende eller nye projekter. 

Det overordnede formål med PPM er at planlægge og 

bestemme den optimale kombination af ressourcer 

og aktiviteter for bedst at opnå en organisations 

operationelle og finansielle mål inden for de budget- 

og tidsmæssige rammer. Kort sagt benyttes PPM som 

styringsredskab for at sikre at samtlige projekter i en 

portefølje leverer de ønskede resultater.

Projektporteføljestyring involverer ofte styring af 

projekter som benytter de samme ressourcer og 

har indbyrdes afhængigheder, hvad end disse er i 

form af færdiggørelsesgrad, teknologi, viden eller 

personale (Bathallath et al. 2016). Når projekterne 

samtidig kan være omfangsrige – både økonomisk, 

tidsmæssigt og geografisk – stilles der store krav til 

effektiv projektporteføljestyring. Men effektiv styring 

lykkes langt fra altid, og alt for ofte overskrider både 

middelstore og megaprojekter deres oprindelige 

målsætninger i forhold til tid, økonomi og værdien 

af det endelige resultat (Cooke-Davies 2002, 

Flyvbjerg 2016, Eik-Andresena et. al 2016). De 

negative konsekvenser af overskridelser er åbenlyse 

for projektorganisationen: tabte indtægter og 

dertilhørende besparelser og afskedigelser. For store 

offentlige projekters vedkommende, såsom regionale 

anlægsprojekter eller statslige IT systemer, kan 

overskridelserne endda have alvorlige konsekvenser 

for samfundets borgere.
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CAPTYST PPM er sat i verden for at understøtte god 

økonomi- og kontraktstyring i store projektporteføljer 

og dermed bidrage til at projekter fuldføres inden 

for de forudbestemte budget- og tidsmæssige 

rammer. Platformen er skabt med udgangspunkt 

i studier af projektporteføljers success, samt egne 

erfaringer med planlægning og budgettering i store 

og komplekse projektorganisationer. Samtidig har 

motivationen til udviklingen af CAPTYST PPM været 

båret af en erkendelse af, at disse organisationer 

har behov der kun i ringe grad imødekommes af 

eksisterende løsninger på markedet. Platformen 

er udviklet i tæt samspil med dens aktive brugere, 

så funktionalitet og redskaber løbende er tilføjet 

og tilpasset brugernes behov. Platformen er meget 

brugervenlig med et intuitivt design, således at alle 

relevante medarbejdere i organisationen nemt 

kan benytte redskaberne. CAPTYST PPM hjælper 

i dag projektorganisationer med at indfri deres 

målsætninger for projektporteføljer med en samlet 

værdi på over 6 milliarder kroner.

Diagram over udvalg af 
projektporteføljestyringens 
discipliner
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CAPTYST PPM
I dette afsnit gives en overordnet beskrivelse af CAPTYST 
PPM, og der skitseres en række af de opgaver, som 
projektorganisationen kan løse ved hjælp af systemet. 

Mange projektorganisationer forsøger at løse deres 

udfordringer med dokumenthåndtering ved at 

investere i software der digitaliserer dokumenter, så 

de bliver søgbare og nemmere at tilgå. I portefølj-

estyringen har man så en periodisk tilbagevendende 

konsolidering af adskilte dokumenter. Dette er den 

traditionelle tilgang, som illustreret ovenfor. Captyst 

har en anden tilgang: I stedet for at forsøge at digital-

isere eksisterende manuelle og ressourcekrævende 

processer, gør CAPTYST PPM processerne digitale fra 

begyndelsen. Projektledere indtaster budgetter og 

kontrakter direkte, og kan ligeledes indlæse regnsk-

absfiler og ERP systemer direkte i CAPTYST PPM. Her 

foregår konsolideringen af dokumenter automatisk 

og i realtid som det er illustreret nedenfor. Økonomi-

funktionen samt ledelsen har således til enhver tid 

direkte adgang til konsolideret og opdateret data. 

Når projektledere, økonomimedarbejdere og ledelse 

Traditionel porteføljestyring
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tilgår ét digitalt system, sikres effektiv og enkel kom-

munikation om økonomi og kontrakter. Dette letter 

alles hverdag og skaber bedre tid til at projektejere 

og -ledere kan fokusere på at skabe den værdi deres 

projekt er sat i verden for at levere, i stedet for at 

bruge tid på indsamling og overlevering af budget- og 

regnskabsdata.

Captyst porteføljestyring
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CAPTYST PPM løser 
en række opgaver 
i projektporteføljen

Budgetlægning
Budgetansvarlige aflægger budgetter for deres projekter ved at indtaste dem direkte 

i CAPTYST PPM. Budgetansvarlige kan sammenholde løbende ændringer i budgettet 

med oprindelige tilsagnsbudgetter og estimere konsekvenserne ved forskellige 

budgetscenarier.

Godkendelsesflows
CAPTYST PPM kan benyttes til at håndtere effektiv kommunikation af ønskede ændringer 

på tværs af en portefølje mellem projektejere, projektledere og øvrige ansatte.

Kontraktstyring
Projektledere kan nemt og ubesværet holde styr på kontrakter, peakperioder og 

essentielle dokumenter og kan se sammenhængen fra nuværende kontrakter til 

budgetter og modtagne fakturaer direkte i CAPTYST PPM.

Opfølgning på forbrug og færdiggørelsesgrad
Forbrug bliver tilkoblet og påført kontrakter, hvilket gør det nemt for projektlederne at 

kontrollere om de fakturerede beløb matcher den faktiske værdi skabt i projektet.
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CAPTYST PPM er særligt egnet til 

projektorganisationer, for hvem det er vigtigt 

at håndhæve en høj grad af governance i 

projektporteføljen. En høj grad af governance 

betyder her at organisationen har evnerne til 

løbende at kontrollere fremskridt og til effektivt at 

flytte rundt på ressourcer til projekter med størst 

behov. Mange organisationer har et mål om en høj 

grad af governance, men støder i forsøget på at 

indfri denne målsætning på en række udfordringer. 

I de efterfølgende afsnit beskrives nogle af disse 

barrierer, og det demonstreres hvordan CAPTYST 

PPM hjælper projektorganisationen med at 

overkomme barriererne og indfri målsætningen om 

en høj grad af governance i projektporteføljen. 

Revision
Revisionen kan tildeles adgang til hele den regnskabsmæssige historik for ethvert projekt 

i porteføljen, og skal således ikke bruge unødvendig tid på at fremskaffe bilag og spore 

regnskabsmæssige ændringer.

Regnskabsaflægning
Systemet tillader periodeafgrænset eksport af data til almindelige regneark og tilbyder 

dermed nem og effektiv regnskabsaflægning til eksterne partnere med krav om 

rapportering, såsom politiske styregrupper eller fonde.

Prisudvikling
Finansieringsgrundlaget for et projekt bliver typisk beregnet på baggrund af udviklingen 

i et bestemt prisindeks. CAPTYST PPM kan benyttes til at beregne det forventede, 

fremtidige finansieringsbehov og følge op på hvorvidt den forventede prisudvikling 

stemmer overens med virkeligheden.
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Dataaktualitet
En væsentlig barriere for god governance er, at 

begivenheder der påvirker projektets gennemførelse 

kommer beslutningstagere for øje lang tid efter 

begivenhederne er indtruffet. Dette skyldes ofte 

langsommelig konsolidering af dokumenter, hvilket 

resulterer i at beslutningsdata er forældet. At styre 

en projektportefølje med manglende aktualitet i sine 

data kan sammenlignes med at styre en bil i høj fart 

kun ved at se i bakpejlet: når man opdager, at man er 

på vej ud i grøften og bør rette op, er det allerede for 

sent. Rettidig data er essentielt for at kunne træffe 

rettidige beslutninger.

For at sikre høj dataaktualitet gør CAPTYST PPM op 

med den traditionelle dokumentbaserede tilgang. I 

stedet er CAPTYST PPM opbygget omkring én central 

database med indbygget historik. Dette fjerner 

behovet for at konsolidere regneark og dokumenter 

og giver samtidigt brugere et samlet overblik over 

økonomien i hele porteføljen. I CAPTYST PPM kan 

økonomimedarbejderen løbende kontere indtægts- 

og omkostningsbilag, og projektlederen kan foretage 

budgetopfølgning og sende budgetændringer til 

godkendelse i takt med projektets udvikling. Når 

ledelsen efterfølgende skal godkende ændringer 

i budgettet, giver platformen et overblik over de 

foreslåede ændringers indflydelse på det samlede 

budget. På den måde understøtter CAPTYST PPM 

kontrol med progressionen i porteføljen, samt en 

effektiv prioritering og fordeling af ressourcer for at 

opfylde alle porteføljens målsætninger. 
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Datakvalitet
Dårlig datakvalitet er en anden væsentlig 

barriere for god governance og en hyppig årsag 

til budgetoverskridelser. Ifølge standarden for 

datakvalitet, ISO 9000:2015, er data af høj kvalitet, 

hvis den er tilgængelig, konsistent, valid, komplet og 

markeret med tidsangivelser. 

CAPTYST PPM er udviklet til at sikre høj 

datakvalitet på tværs af porteføljen, og hjælper 

projektorganisationer med at overkomme de 

konkrete udfordringer som de møder i forbindelse 

med at sikre datakvalitet i det daglige. Herunder 

nævnes tre af de mest almindelige udfordringer med 

at opnå høj datakvalitet i projektorganisationer:

(1) At skufferegnskaber hos de enkelte 

projektledere aldrig når frem til ledelsen i tide

(2) Fravær af en standardiseret tilgang til 

budgettering

(3) At utilstrækkelige værktøjer medfører 

en lav grad af tilslutning og ejerskab fra 

projektledere og dermed større sandsynlighed for 

fejlbehæftede konsolideringsprocesser.

Udfordringerne med datakvalitet på tværs af 

projekter er især markante for større organisationer 

der styrer en portefølje med relativt mange 

delprojekter. Derfor vil CAPTYST PPM være særligt 

værdiskabende for denne type organisationer. I 

de følgende underafsnit demonstreres hvordan 

CAPTYST PPM imødegår de tre nævnte udfordringer. 

Fjerner skufferegnskaber
Fordi CAPTYST PPM gør op med traditionelle, 

dokumentbaserede tilgange, elimineres forekomsten 

af skufferegnskaber. Normalt tager det op til 2-4 

måneder at konsolidere regnskabsdata på tværs 

af store projektorganisationer, men med CAPTYST 

PPM foretages hele denne proces automatisk og 

hurtigt. Den budgetansvarlige aflægger budgetter 

for sit projekt ved at indtaste dem direkte i 

platformen via en browser, hvorefter han/hun 

kan sammenholde ændringer i budgettet med 

oprindelige tilsagnsbudgetter – både i løbende 

og faste priser – og estimere konsekvenserne ved 

forskellige budgetscenarier. Når ledelsen tilgår 

CAPTYST PPM vil de således altid blive mødt af tal, 

der viser det seneste udtryk for økonomien i hele 

projektporteføljen. Den større gennemsigtighed giver 

bedre indsigt i finansieringsbehov, og gør det muligt 

at identificere ubrugte ressourcer samt allokere 

disse til projekter med størst behov. Dette er med 

til at sikre at finansiering først optages, når der er 

et reelt behov, og omkostninger i forbindelse med 

forhastet eller forsinket indhentning af finansiering 
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minimeres. Regnskabsaflægning til eksterne 

partnere med krav om rapportering, såsom politiske 

styregrupper eller fonde, kan også udføres i systemet 

ved at periodeafgrænse og eksportere dataen til 

almindelige regneark.

Giver standardiseret tilgang til 
budgettering
For at ledelsen kan tilgå en lang række regnskaber og 

budgetter, er det vigtigt at disse er af samme kvalitet 

og kan sammenlignes. Studier viser, at porteføljens 

overordnede success oftes afhænger af bredt 

etablerede og standardiserede procedurer (Carvalho 

et al. 2015). Den positive effekt af standardisering 

vokser som projektporteføljen vokser i størrelse 

og kompleksitet (Teller et al. 2012). CAPTYST PPM 

leverer brugervenlige værktøjer til budgetlægning 

for samtlige projekter i porteføljen, og dermed 

kan standardiserede tilgange nemt udbredes og 

forankres i projektorganisationen, til gavn for 

porteføljens værdiskabelse. 

Sikrer tilslutning og ejerskab
En almindeligt forekommende udfordring i forhold 

til tilslutning til it-værktøjer og software, er at mange 

enkelte systemer hver understøtter ét aspekt af 

en given aktivitet. Ofte findes der for eksempel ét 

system til kontraktstyring, ét til budgettering og et 

andet til økonomistyring. For medarbejderne kan 

det være tidskrævende og frustrerende at læse 

og indføre data fra flere forskellige systemer, der 

udviser en lav grad af integration. Som integreret 

platform for kontrakt-, budget- og økonomistyring 

leverer CAPTYST PPM én samlet indgang til 

data der ellers håndteres i særskilte og relativt 

aflukkede systemer. De intuitive værktøjer gør 

CAPTYST PPM meget brugervenlig, hvilket sparer 

tid i implementeringsfasen og øger entusiasmen 

blandt organisationens medarbejdere. Da systemet 

samtidig benyttes på flere operationelle niveauer, 

fra økonomimedarbejdere til direktion og revision, 

opnås typisk en meget høj grad af tilslutning og 

ejerskab i hele projektorganisationen.

CAPTYST PPM giver samtidig ledelsen mulighed 

for at begrænse hvad brugere kan se og ændre. 

Dette minimerer risikoen for fejl og beskytter 

projektorganisationen mod uønsket vidensdeling, 

eksempelvis i forbindelse med udbud. Derudover 

markerer platformen automatisk al indført data med 

tidsangivelser, hvilket gør det nemt for brugere at gå 

tilbage og se tidligere versioner af dataen.

CAPTYST PPM danner således rammerne for 

økonomisk data af høj kvalitet på tværs af 

porteføljen, fordi systemet:

• Fjerner skufferegnskaber

• Understøtter en standardiseret tilgang til 

budgettering

• Sikrer tilslutning og ejerskab på tværs af 

organisationen

Aktualitet og kvalitet i data er nødvendige 

forudsætninger for effektiv governance i 

projektporteføljen. Men i mange tilfælde er det ting, 

der sker udenfor den centrale styring, der resulterer i 

at projekter går over budget. Som det demonstreres 

i følgende og sidste afsnit, er CAPTYST PPM også på 

disse områder et stærkt værktøj.
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Overblik og indsigt
De begivenheder og udviklinger, der sker udenfor 

organisationen, har i praksis ofte en markant 

indvirkning på om porteføljen går over budget. 

Det kan være ændringer i priser på råvarer, 

teknologi og materialer, eller det kan være en 

underleverandør, der går konkurs eller ikke lever 

op til sine kontraktmæssige forpligtelser. Når 

en leverandør ikke overholder sin kontrakt kan 

projektorganisationen være tvunget til at udskifte 

den pågældende leverandør, hvilket medfører 

betydelige transaktionsomkostninger i form af tid 

og udbudsprocesser. Dertil kommer at udskiftning 

skaber usikkerhed om målsætninger for de berørte 

projekter, hvilket igen har en negativ indflydelse 

på governance i hele porteføljen. Altså gælder 

det for projektorganisationen om at identificere 

potentielle risici hurtigst muligt, hvad enten det 

handler om prisudviklinger eller kontraktbrud, for 

effektivt at håndtere situationen i tide. CAPTYST 

PPM danner overblik over indvirkninger af 

prisændringer på budgettet. I CAPTYST PPM bliver 

finansieringsgrundlaget for et projekt beregnet på 

baggrund af udviklingen i et bestemt prisindeks. 

CAPTYST PPM kan således benyttes til at beregne 

det forventede, fremtidige finansieringsbehov 

og løbende følge op på hvorvidt den forventede 

prisudvikling stemmer overens med virkeligheden. 

Denne funktion kan yderligere udnyttes ved 

at opstille forskellige scenarier for ethvert 

givent projekt. Som værktøj til at imødekomme 

kontraktmæssige udfordringer, leverer platformen 

integreret kontrakt- og økonomistyring. Det betyder 

at projektledere nemt og ubesværet kan holde 

styr på kontrakter og andre dokumenter, og se 

sammenhængen mellem nuværende kontrakter 

og modtagne fakturaer. I CAPTYST PPM kan 

projektlederen koble forbrug direkte til kontrakter, 

hvilket gør det nemt at kontrollere om de fakturerede 

beløb matcher den faktiske værdi skabt i projektet.

Med CAPTYST PPM vil eksterne parter også kunne 
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opnå indsigt i progression og status for hele 

projektporteføljen eller for hvert enkelt projekt. 

Systemet giver adgang til rettidig data af høj kvalitet, 

og gør det det nemt at forædle data og udforme 

rapportering til eksterne interessenter som f.eks. 

ejere og finansielle partnere indenfor meget kort 

tid. Alternativt indeholder platformens indbyggede 

paneler og dashboards en lang række visualiseringer, 

der kan udskrives direkte som rapporter fra 

systemet. Derudover gør avancerede funktioner 

i historikken det muligt og nemt for revisionen at 

få indblik i samtlige ændringer der er foretaget 

i et projekt. Således giver CAPTYST PPM større 

transparens i hele projektporteføljen til gavn for alle 

involverede parter i projektorganisationen.

CAPTYST PPMs integrerede økonomi- og 

kontraktstyring giver overblik og indsigt, og 

gør systemet egnet for organisationer med 

længerevarende relationer til underleverandører, og 

for organisationer med krav om afrapportering til 

eksterne parter.
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Videre med 
CAPTYST PPM
Dette whitepaper har fremlagt en række centrale 

udfordringer, der møder organisationer med behov 

for en høj grad af governance i projektporteføljen, 

og har demonstreret hvordan CAPTYST PPM hjælper 

med effektivt at imødegå disse. 

Som vi har set, gør CAPTYST PPM op med den 

traditionelle, dokumentbaserede tilgang. I stedet 

tilbyder CAPTYST PPM digital og integreret 

økonomi-, budget- og kontraktstyring i ét system. 

Platformens brugervenlige værktøjer skaber øget 

tilslutning fra medarbejdere og bidrager til bedre 

datakvalitet og -aktualitet. CAPTYST PPM vil især være 

værdiskabende for organisationer, der har relativt 

omfattende projektporteføljer samt organisationer 

med krav om afrapportering til eksterne parter og 

længerevarende relationer til underleverandører.
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Yderligere
læsning
Produktside
https://captyst.com/captyst-ppm

Dokumenter om CAPTYST PPM
https://captyst.com/ressourcer
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