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Project KickStart
- nem og hurtig planlægning og styring af projekter

• Nem-at-bruge. Vi mener det!
• Intuitive brugerflader guider dig problemfrit gennem programmet
• Biblioteker med prøver på Mål, Faser og Forhindringer

- til hurtig planlægning
• Hurtig redigering
• Pop-up kalender
• Gantt tavle
• Skift opgave efterhånden som skemalægningen kræver det
• Rapport-generator - udskriv en lang række varierende rapporter
• Links til Word og Excel, inkluder dine planer i tilbud, budgetter og rapporter
• Eksporter data til Microsoft Project, FastTrack Schedule, SureTrak, 

Milestones og Outlook for yderligere tracking, e-mail og forbindelse til Palm 
Pilots

• Alsidighed, planer og skemaer baseret på projektets størrelse og dine behov

Project KickStart er designet til planlægning af opgaver, hvor der primært er 
fokus på definition og tidsplanlægning. Som eksempler kan nævnes 
planlægning af en marketing- kampagne, afholdelse af et seminar, udvikling af 
et nyt produkt og meget mere.

Arbejdsopgaverne inddeles i faser, der nedbrydes i aktiviteter og tilhørende 
delaktiviteter, som alle tidsfastsættes og bemandes. Programmet tager ikke 
højde for ressourceplanlægning, men det er faktisk derfor, at det er så simpelt 
og hurtigt at bruge.

Project KickStart tilbyder en 8-trins menu, hvorfra der frit kan vælges de trin, 
som findes mest velegnede til planlægningen af det konkrete projekt.  I Project 
KickStart opbygges løbende en bank med data fra tidligere projektopgaver med 
navne/titler på faser, aktiviteter, projektmål, deltagere samt barrierer, hvor alt let 
kan genbruges. Faser og aktiviteter kan efterfølgende nemt ordnes, 
organiseres, suppleres eller udskrives i såvel skemaform som GANNT diagram.

Med Project KickStart kan en projektplan kommunikeres ud og behandles i 
Microsofts Office-miljø. Eksempelvis er der indbygget ”hot links” til WORD, 
EXCEL, OUTLOOK, og PROJECT samt andre projektstyringsprogrammer. 
Hermed sikres alle projektets interessenter en hurtig fælles adgang til en 
projektstatus, hvad enten man har tilgang direkte til Project KickStart eller 
Microsofts Office-programmer.

Diagrammet nedenfor illustrerer flowet gennem Project KickStart. Ideen i 
programmet er, at man hurtigst muligt nedskriver de faser og aktiviteter, man 
kan komme i tanke om.  Herefter sikrer moduler som målsætning, barrierer og
involverede personer, at man også får de "glemte" aktiviteter med.
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GANNT diagram: Bjælkerne forlænges, afkortes og flyttes ved at trække med 
musen. Man kan herefter udskrive diagrammet sammen med en række 
rapporter efter eget ønske.

Sprog:
ProjectKickStart leveres på dansk og engelsk

Systembehov: 
WIndows XP og VISTA
32 MB RAM

Pris:
1.200,- kr./stk. 

Project KickStart - fjerner frustrationerne fra projektplanlægningen


