DIGITALE VÆRKTØJER
Fra medlem til medlem

PROJEKTSTYRINGSVÆRKTØJ
Værktøjer der kan

> hjælpe med at styre processer
> holde overblikket

BaseCamp

ANVENDELSE
Intern kommunikation og projektstyring, følge med i hinandens
arbejde.
MULIGHEDER
Kan reelt håndtere alt i forhold til
generel projektstyring, kommunikation og fil-håndtering.
BEGRÆNSNINGER
Fil-systemet synkroniseres ikke løbende. Det er ikke oplagt til at holde
møder i. Søgefunktionen kunne
være bedre - ting kan godt forsvinde
lidt derinde. Det kræver lidt at vænne sig til den arbejdsform, hvor man
dokumenterer alting på Basecamp.

> klarlægge planer og to-do’s
> understøtte kommunikation

Podio

ANVENDELSE
Projektstyring, projektmonitorering
og evaluering, møder, koordinering,
vidensdeling og kommunikation.
MULIGHEDER
Podio er meget fleksibelt og kan
skræddersys til mange forskellige
ting meget let.
BEGRÆNSNINGER
Det er kun gratis hvis man er under
5 brugere, ellers skal man betale et
månedligt beløb.

Slack

ANVENDELSE
Intern kommunikation, i Istedet for
mailinglister og facebook.
MULIGHEDER
Rigtig godt til at have forskellige
besked-”tråde” kørende.
Det er rart at bruge i stedet for
facebook, så man ikke blander alt
for meget sammen og ser noget på
Facebook en sen aften, som man
har glemt dagen efter.
BEGRÆNSNINGER
Det er ikke så godt til at skrive
længere dokumenter i.

ANVENDELSEN I PRAKSIS

CISU har spurgt sine medlemmer om deres erfaring med anvendelsen af en række digitale værktøjer.
Changing Stories > BaseCamp og Slack
Mellemfolkeligt Samvirke > Podio
HVILKEN VÆRDI HAR DET SKABT
FOR JER?
Enorm værdi i strukturering af vores
arbejde og vores kommunikation.
Skabt stor værdi for os, der er
frivillige i Danmark, når projektet er
i Nepal. Vi kan meget bedre følge
med og føler os inkluderet i processer, selvom vi ikke er tilstede.
HVEM VIL I ANBEFALE DET TIL?
Alle organisationer! Passer bedre til
organisationer under 100 personer.
Godt til dem, som arbejder på tværs
af geografi, lande og byer
Til dem, som skal bruge et værktøj
der er lidt mere end blot kommunikation og beskeder.
HVAD KOSTER DET JER?
89$ om måneden.

BaseCamp

HVILKEN VÆRDI HAR DET SKABT
FOR JER?
Det har været vores hovedsystem
til at koordinere og indsamle data
på en mere overskuelig måde de
sidste år.

HVILKEN VÆRDI HAR DET SKABT
FOR JER?
Det er godt at have beskeder i gang
derinde. Det er også lidt hyggeligt.

HVEM VIL I ANBEFALE DET TIL?
Organisationer der mangler et
system til at skabe overblik over
interne projekter og data. Det er
meget let at gå til og gratis, så et
godt sted at starte før man
investerer i en dyr løsning.

HVEM VIL I ANBEFALE DET TIL?
Dem, der i øjeblikket bruger
Facebook, og er tilfredse med
funktionerne, men mangler, at
man har et separat sted til
projektkommunikation.

HVAD KOSTER DET JER?
Gratis for op til 5 brugere. Herefter
for 9$ om måneden og op.

HVAD KOSTER DET JER?
Ingenting.

Podio

CISU har samlet medlemsorganisationers erfaringer med en række digitale værktøjer, som de har fundet
nyttige og gode i udviklingssamarbejdet, og for deres egen organisering. Forhåbningen er, at dette katalog kan
være en hjælp for andre medlemmer til at komme i gang med at anvende smarte digitale værktøjer.

Slack

