Välkommen till
pm3 användarförening!
Din arena för personlig utveckling
Att växa och kontinuerligt utvecklas är en viktig drivkraft. Genom pm3 användarförening
erbjuder vi ett levande och spännande nätverk för dig som arbetar med portfölj- och
förvaltningsstyrning. Här ges tillfällen till spänstiga diskussioner, att ventilera utmaningar
och hitta vägar framåt utifrån nätverkets samlade erfarenheter.
Vill du växa och lära dig mer tillsammans med likasinnade?

Vem kan bli medlem?
pm3 användarförening är ett öppet nätverk för alla som
arbetar med portfölj- och förvaltningsstyrning. Oavsett
roll är du välkommen som medlem.
Som medlem förväntar vi oss att du både vill dela med
dig av egna erfarenheter, är lyhörd och aktivt bidrar till
andras kunskapsresa i mån av förmåga och kunskap.
Medlemskapet och allt innehåll är personligt knutet till
dig som individ, men vi välkomnar naturligtvis flera
personer från samma organisation till nätverket.

Vad ingår i pm3 användarförening?
Kostnad 15 000 kr per år och medlem (pm3 licenskunder erhåller 50 % rabatt för alla anställda). I medlemskapet ingår:
•
•
•
•
•

Två årliga heldagskonferenser – nyheter och best practice inom portfölj- och förvaltningsstyrning, erfarenhetsutbyte och mingel.
Två kompletterande workshops – diskussionsgrupper efter medlemmarnas valda intressefrågor
De fyra träffarna per år ger möjlighet att följa årshjulet och fokusera på de frågor som är aktuella för stunden.
Med ett tätt intervall har du chans att diskutera trender inom området med kollegor i branschen.
10 % rabatt på utbildningar i pm3 – gäller utbildningar via vår samarbetspartner Dataföreningen Kompetens.
Dessutom flera andra exklusiva förmåner – som möjlighet att delta vid riktade utbildningar inom nätverket och
förtur till våra olika seminarium.

Vill du bli medlem?
Kontakta oss på info@pm3.se eller på 08 - 544 961 70

Var god vänd!

pm3 licens

Tjugo års erfarenhet inom portföljoch förvaltningsstyrning - i dina händer!

pm3 licens är ett omfattande stöd för er som arbetar med – eller överväger att införa – förvaltningsstyrning influerad av
pm3. I all enkelhet handlar pm3 om att få er styrning och prioritering inom uppdragsportföljen att fungera – varje dag.
Men verkligheten är komplex. För att lyckas krävs utöver tid, tålamod och resurser även en anpassad styrmodell som
stödjer er på rätt sätt. Med pm3 licens som utgångspunkt hittar ni snabbare och enklare den tillämpning som passar era
behov.
I licensen har vi paketerat våra erfarenheter från tjugo års arbete och hundratals uppdrag inom portfölj- och
förvaltningsstyrning. Bli licenskund idag och få bästa möjliga förutsättningar att skapa effektiv styrning och prioritering!

Väx genom kunskaps- och
erfarenhetsutbyte
Som licenstagare ingår en plats i vårt
användarnätverk som är ett forum att diskutera
tillämpning, avsteg, modellsamverkan eller
andra kritiska frågeställningar. Vänd på bladet
för att läsa mer om pm3 användarförening.

Få en gedigen kunskapsbank under ständig utveckling
Som licenstagare har ni alltid tillgång till våra mest aktuella metodstöd i samband med nya publiceringar. Detta ger er
bäst förutsättningar att förstå modellen pm3 och anpassa er tillämpning på bästa vis, både idag och imorgon.
•
•

Guideböcker och utbildningsmaterial – i form av böcker och Powerpoints för att effektivt sprida kunskap om
portfölj- och förvaltningsstyrning inom organisationen.
Modellbeskrivning, mallar och verktyg för både införande och styrning enligt pm3 som vägleder och stöttar i ert
dagliga arbete.

...och flera andra förmåner som förenklar din vardag!
•
•
•

Support & handledning – fri tillgång att vända er till oss vid frågor gällande tolkning av pm3-modellen eller andra
licensrelaterade funderingar.
Exklusiva rabatter – 50 % rabatt för ytterligare deltagare i användarföreningen och 10 % rabatt på vårt stödverktyg
pm3 online som hjälper er att löpande styra, prioritera och rapportera effektivt.
Avropa konsultation – för er inom offentlig sektor ger licensen även en möjlighet att avropa konsultation från På
AB kopplat till licensens innehåll.

“

Det är smidigt att det finns färdiga mallar som efter behov och best practise
uppdateras av På varje år och som vi kan använda istället för att lägga tid och
energi på att skapa egna. Vid skapande av egna mallar kan det lätt dra iväg mot
för många avarter med risk att tappa syftet med pm3 och därmed nyttoeffekterna.
		

						

Vill du teckna en licens?
Välkommen att kontakta På AB på info@pm3.se eller på 08-544 961 70
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