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Kluczowym zagadnieniem w zarządzaniu portfelami jest „wybór”. Nie istnieje organizacja,
która może robić wszystko. Trzeba umieć zdecydować czego nie robimy. Niestety, dalej
trzeba monitorować czy to, co wybrane idzie zgodnie z zamierzeniami oraz czy nie pojawiły się nowe szanse.

PO CO METODYKA?
PortfolioStep™ sprawdza się zarówno na poziomie całej organizacji jak i jej pionu, działu.
To procedury i narzędzia ułatwiające dokonywanie wyboru oraz sterujące realizacją wybranych przedsięwzięć. Pomimo tego, że powstały o wiele wcześniej niż standardy zarządzania portfelem Project Management Institute (PMI), są z nim zgodne.

DLA KOGO?
• Dyrektorów pionów i działów, których sukces zależy
od powodzenia wielu projektów realizowanych w ramach działu
• Kierujących biurami wsparcia - PMO
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PORTFOLIOSTEP™ PORTFOLIO
MANAGEMENT FRAMEWORK
Obejmuje zagadnienia:
• Przygotowanie portfela
• Zgłaszanie inicjatyw, ich selekcji i oceny
• Wybór inicjatyw do realizacji w tym równoważenie
portfela
• Zarządzanie projektami wchodzącymi w skład
portfela
• Monitorowanie portfeli
• Zarządzanie korzyściami projektów portfela
Każdy z powyższych obszarów opisany jest w podobny sposób
• Znaczenie zagadnienia dla projektu, podstawowe
definicje
• Proces
• Techniki i wskazówki praktyczne

Metodyka jest dla każdego. Jej język jest zrozumiały,
pozbawiony nowomowy i slangu. Czyta się ją jak dobrą książkę lub poradę od przyjaciela, który naprawdę
chce pomóc. Czas wdrożenia jest o wiele krótszy niż w
innych przypadkach.
Metodyka jest łatwa w dostosowaniu do potrzeb
firmy. Wielokrotnie konsultanci TenStep pomagali w
połączeniu firmowych praktyk zarządzania portfelami z PortfolioStep™. Dzięki temu powstawało skuteczne narzędzie, zrozumiałe i akceptowane w organizacji.
Metodyka jest spójna z innymi metodykami. Jeśli
ten sposób zarządzania portfelami spodoba się, istnieje szereg spójnych rozwiązań opracowanych przez
TenStep, służących do zarządzania, projektem, programami, biurem projektów.
Metodykę łatwo łączy się z innymi systemami zarządzania np. FIDIC, Prince czy Agile.

Celem PortfolioStep jest pomóc właścicielowi portfela i kierownikowi w osiągnięciu sukcesu. PortfolioStep kładzie nacisk na skuteczność i lekkość. Eliminuje biurokrację i bezmyślne podążanie za procedurami,
na rzecz dbałości o rezultaty.

DZIĘKI METODYCE PORTFOLIOSTEP™
Łatwiej osiągniesz sukces, unikniesz błędów, poznasz metody wyboru i realizacji projektów tak, by
dały łącznie zamierzony efekt
Nie tracisz czasu i nie wymyślasz koła od nowa, stosujesz sprawdzone metody, to co działa i jest już gotowe
Szybko wdrażasz zrozumiały sposób zarządzania,
gdyż metodyka jest przyjazna
Jesteś bezpieczny - masz dostęp do gotowych narzędzi, formularzy i bazy wiedzy oraz fachowców (praktyków) którzy w każdej chwili pomogą w rozwiązaniu
problemu
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TENSTEP OFERUJE WIELE USŁUG
WARSZTATOWO-DORADCZYCH
• Warsztat Business Portfolio Management - Sukces w portfelu – czyli całe portfolio management
w praktyce
• Wdrożenie spójnego systemu zarządzania projektami, programami, portfelami i PMO w organizacji Dostosowanie metodyk do potrzeb i standardów Klienta

