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2017 års trender inom projektverktyg

Det händer mycket spännande på projektverktygsmarknaden just nu. 

Vi på Antura har återigen sammanställt de senaste trenderna inom projektverktyg, baserat 
på ledande vetenskaplig forskning och de senaste rönen från Sverige och övriga världen.

Vi kommer även att delge vår egen analys av dessa trender och hur Antura valt att satsa 
inom respektive område.



Top-down portföljhantering





Stöd för agil utveckling





Sociala nätverk och samarbeten



• Diskussionsforum/Meddelanden

• Direktmeddelanden/Chat

• Profilbilder och närvaroindikatorer

• Diskussioner kopplat till dokument, ärenden och 
aktiviteter

• Delad kalender och dokumentsamarbete

• Nyhetsström och anslagstavla

• Dela skärm och håll onlinemöten

Antura Projects erbjuder



Stöd för mobila enheter



Antura Projects erbjuder

• ”Native” appar för Iphone och Android

• Åtkomst via vanlig mobil webbläsare (HTML5)

• Hantera dokument

• Tidrapportering på projekt, uppdrag, 
linjeaktiviteter och frånvaro

• Hantera ärenden

• Kommunicera

• Notifieringar



Lättarbetade och rena gränssnitt





Informationssäkerhet



Anturas Projects SaaS är 
certifierad enligt ISO 

27001:2013

Antura tillhandahåller Antura 
Projects SaaS genom Antura 

Private Cloud.



Tack för oss!


