VærdiBeregneren
Få indgående viden om
projekters kostpris og risici
- allerede på skitse-stadiet

Bygge/anlæg & Teknik

Allerede på idéstadiet kan en VærdiBeregneranalyse give et sikkert grundlag for at beslutte,
om et projekt eller et andet kritisk objekt er
bæredygtigt, herunder hvad prisen vil blive.

Vestergade 28 D,2
DK-7100 Vejle

Samtidig indsamles og dokumenteres vitale
oplysninger om risici og muligheder - gode
input til planlægning og styring af det videre
forløb i realiserings-/implementeringsfasen.

Ledelse og organisation

Selve analyseworkshoppen giver desuden
analysegruppen en udpræget indsigt og fælles
forståelse af projektets mål, karakter og luner.

Hvordan håndterer din virksomhed

Kontakt chefkonsulent
civiling. Niels Østergaard
: 75 72 33 30
: noe@manator.dk

i projekter og andre kritiske
sammenhænge?
___________________________________

Kontakt virksomhedsrådgiver Erik Nielsen
: 75 95 44 46
: en@manator.dk
Mosegårdvej 59, Mosegård
DK-5580 Nørre Aaby

Brug VærdiBeregneren, fordi metoden …
afdækker konkrete risici og muligheder,
prioriterer jeres indsatsområder (styring
og planlægning),
prissætter det totale projekt (sikkerhed i
omkostninger),
giver afklaring og konsensus om væsentlige faktorer,
strukturerer og anvender jeres egen viden
og erfaring.
Og fordi …

Kontakt os og få mere at vide om mulighederne for at styre risici i projekter og andre kritiske
områder i Jeres virksomhed

… sådan
behøver det
ikke at være …

___________________________________

”Dem
styrer vi ”

Manator Aps leverer også …

… bliv endnu
bedre til at styre
risici i projekter m.v. …

Proces- og produktivitetsforbedringer
Kvalitets-, miljø- og energirådgivning
Audit af ledelsessystemer
Kvalitets- og miljøchef (sourcing)
Netværk og ERFA-grupper
Kurser, workshops og coaching …

___________________________________

Læs mere på: www.manator.dk.

Beslutningsstøtteværktøjet

analyseteamet gennemlever projektet på
forhånd og
processen er innovativ, kreativ og i sig
selv en oplevelse.
Læs mere om, hvordan VærdiBeregneren
kan sikre at I tager de rigtige beslutninger og
får den sikreste gennemførelse af projekterne!

”Dem
lever vi
med …”

VærdiBeregneren
manator aps

Manator Aps

www.manator.dk
Version F

Hvem kan bruge
VærdiBeregneren?
VærdiBeregneren er en analysemetode som kan
bruges ifm. projekter, strategiarbejde, forretningsudvikling og andre kritiske sammenhænge.
Figuren herunder viser et udsnit af typiske brugere og
hvilke hårde og bløde resultater der kan forventes.

Hvorfor lave risikovurdering af projekter og processer …?
Når der skal træffes en beslutning, er der altid usikkerhedsmomenter, risici og
gætværk involveret.
Der har været fusket grundigt med kaffegrums, troldmænd mm. gennem tiderne,
men når det drejer sig om
væsentlige beslutninger og
større projekter, er der brug
for overblik, fælles mål og
sikkerhed mht. pris og risici tidligst muligt i forløbet!

Analysemetode og -konsulent

Problemstilling …

Input til styring
og planlægning

Analysegruppe

ANALYSEWORKSHOP
Risici og muligheder analyseres
med struktureret anvendelse af
deltagernes viden …

Viden, afklaring
og konsensus
Fokusområder
(risici/muligheder)
Projektpris
(omkostninger)

VærdiBeregneren baserer
sig på en anerkendt metode,
som har hjulpet mange private virksomheder og offentlige forvaltninger gennem svære beslutninger og problemstillinger.
Referencerne er mange og der er skønsmæssigt analyseret projekter til en samlet værdi over 1000 mia. kroner
med metoden, f.eks. byggeri, strategier, IT-systemer, U-både og analyse af forbedringspotentialer.
Processen kan spare én for rigtig mange sorger, fordi faldgruberne afdækkes på forhånd. Der findes ikke noget
smart EDB-program, som i sig selv kan vurdere de konkrete risici i et projekt, men det er dog til at finde ud af,
når vi hjælper til. I kan også lære, selv at bruge VærdiBeregner-værktøjet, hvilket bl.a. gør det billigere samt
giver adgang til jeres eget projektbibliotek og egne standardiserede analyseskabeloner!

At udregne den rigtige pris – og samtidig identificere snublestenene …!
VærdiBeregneranalyser kan ledes af vore konsulenter eller I kan selv bruge online-værktøjet, herunder
få uddannet egne analyseledere.

Hvornår?
VærdiBeregneren giver optimale resultater, fordi analysen foretages allerede på skitsestadiet – dvs. inden
projektet sættes i gang.

Hvordan udregner man den rigtige pris på et byggeprojekt, en ny forretningsproces, et tilbud på komplekst maskineri, udvikling af et software, en iværksætters fremtidsperspektiver, erhvervskunders kreditværdighed og
meget andet? Det er åbenbart svært at tage højde for alle risici, for vi hører ofte om skyhøje budgetoverskridelser og andre problemer for TV-byer m.v.. Måske har du selv oplevet projekter eller strategier der gik skævt?
VærdiBeregneren benytter en enkel og sikker metodik. Analysen forberedes og styres af en analyseleder som
benytter vort web-baseret redskab, der efterfølgende dokumenterer alle analyseworkshoppens resultater.

Analyseværktøjet kan også bruges til at vælge den
rigtige løsningsmodel, hvis der foreligger flere valgmuligheder.

Et analyseforløb starter med, at problemstillingen beskrives og der sammensættes en analysegruppe på 3-6
personer med relevant viden og erfaring om emnet. Under selve analysearbejdet prissætter gruppen de enkelte
elementer i projektet – og der hvor gruppen er mest usikker, opdeles og analyseres igen, indtil alle usikkerheder
er minimerede. Både håndgribelige og bløde elementer analyseres, hvorved den udspecificerede budgetpris
beregnes med angivelse af specifikke usikkerheder. Dermed identificeres også projektets reelle fokusområder.

Når projektet er analyseret og igangsat kan der gennemføres opfølgningsanalyser og genberegninger,
hvis projektets forudsætninger ændrer sig.

En af hemmelighederne bag VærdiBeregnerens succes er, at analysegruppen sammensættes, så den nødvendige viden og erfaring er repræsenteret. Ved systematisk at benytte gennemsnittet af flere personers vurderinger, udviskes optimisme / pessimisme - og dermed usikkerhederne - efterhånden som analysen skrider frem.

