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Today, there are projects in all kinds of activities. To show how different kinds of projects can be managed,
five examples are presented: the Tramline Project, the Pacemaker Project, the Kick-off Project, the City
Development Project and the Profitability Project. By using these recurring examples, the book deals with
planning projects in terms of time, function and cost managing and controlling projects and handing over and
closing projects. The authors discuss both linear models for project management, what are known as
stage-gate models, and agile methods such as Scrum. The book focuses on managing the individual project,
but it is also placed in a broader context - in relation to the surrounding organization or company, and in
relation to other projects that it may be connected with in some way.
Hvorfor velge oss? Viggo Lund Management AS har dokumentert suksess, dvs. vi har gjennom en årrekke
representert et betydelig antall norske toppacts i forskjellige. Project Online er prosjekt og porteføljestyring i
skyen. Vi inkluderer også oppsettet av løsningen og en halv dags workshop på behov og funksjonalitet.
Promenaden Management. Promenaden Management er et forvaltningsselskap eiet av Meyer Bergman.
Selskapet forvalter eiendommer eiet av Meyer Bergman eller eiet av fond. Assurance Partner Øst AS tilbyr
privatforsikring, bedriftsforsikring, personforsikring og pensjon. Vi har samarbeidsavtaler med Codan
Forsikring, Danica, Vertikal. På VIRAK-konferansen, konferansen for universitets- og høgskolebibliotek som
blir arrangert i Oslo 12.-13. juni, er forskningsdata et av temaene som blir diskutert. Kontaktsiden trenger sin
egen mal :). Skader eller hærverk Clear Channel har som målsetning å utbedre skader eller hærverk innen 24

timer. Capus HR Management dekker hele fagområdet HR. Selskapets deltakere har flere tiårs erfaring fra
ledelse, rekruttering, og bemanning. Capus har et meget bredt og. Her finner du en kort presentasjon av alle
ansatte. Gjennom årene er 30 doktorgrader gjennomført i Tel-Tek regi, i samarbeid med Høgskolen i
Sørøst-Norge (HSN. Det digitale kreative byrået med film, animasjon og interaktive løsninger som spesialitet.
SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi skaper verdier og innovasjon ved å
utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk.

