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Introduktion

Menu

Business case modellen for statslige digitaliseringsproj
og udvikling, herunder internt ressourceforbrug, udgør 1
programmer.

Rapportering

Dette regneark er en af business case
skabelonen, autogenereres i dette regnearks faneblad

0.Stamdata

Ifht. opgørelse af projektets økonomi er det centrale i re
størstedelen af de øvrige faneblade blive udfyldt autom

1.a. forudsætninger for udgifter

1.b. forudsætninger for gevinster

2.a. oversigt økonomiske udgifter

Vejledning

En detaljeret vejledning til udfyldelse af de enkelte fane

Kontaktinformation
http://www.oes.dk

HUSK ALTID AT BENYTTE DE

2.b. oversigt økonomiske gevinster

2.c. kvalitative gevinster

I sjældne tilfælde kan automatikken i arket blive
deaktiveret. Sker dette, kan du klikke på knappen her,
for manuelt at aktivere automatikken igen.
Genaktiver arkets automatik

BEMÆRK: Du kan kun indtaste
af et automatisk check, som op

MAKROER ER AKTIVERE

Ovenstående tekst ang. makroer er vejledende, e
du selvfølgelig aktivere makroer!

Administrationsmenu
Kun for udviklere og MC simulering af arket!

MC simulering

N

Skal du MC simulere, vælg da "J" i MC simulering
og klik på "Fjern beskyttelse på alle ark, deaktiver
events". Så fjernes kun arkbeskyttelsen, men ikke
events, som er påkrævet af @tRisk.
Er du udvikler, og har brug for at deaktivere events
klik da blot på knappen.
OBS: Ovenstående kræver kodeord.

Når du er færdig med at redigere, eller MC simulere,
så beskyt arket igen og gem det. MC simulering
sættes automatisk til "N" når du klikker her.

Fjern formatteringsfejl. Husk at fjerne beskyttelse før
kørsel.

odellen for statslige digitaliseringsprojekter skal anvendes i forbindelse med alle it-projekter i staten, hvor de samlede budgetterede udgifter til anskaffe
under internt ressourceforbrug, udgør 10 mio. kr. eller derover. Modellen skal også anvendes i forbindelse med reinvesteringer og ved gennemførelse a

r en af business case-modellen to delelementer. Den anden del er business casens word-skabelon. De tabeller og figurer, der skal indsættes i word
ogenereres i dette regnearks faneblad "Rapportering" på baggrund af udfyldelse af de øvrige faneblade i regnea rket.

projektets økonomi er det centrale i regnearket de to forudsætningsfaneblade, 1.a og 1.b. På baggrund af udfyldelse af disse to faneblade vil
e øvrige faneblade blive udfyldt automatisk.

edning til udfyldelse af de enkelte faneblade kan findes på http://www.oes.dk/OEAV/Vejledninger/IT-omraadet

formation

LTID AT BENYTTE DEN NYESTE BC MODEL TIL AT TASTE DINE DATA

K: Du kan kun indtaste data i celler som er lysegule, eller evt. celler som er farvet rød
matisk check, som oprindeligt var lysegule.

OER ER AKTIVERET, DU MÅ REDIGERE I MODELLEN.

ekst ang. makroer er vejledende, er det oplagt at makroer er deaktiveret, selvom modellen siger noget andet, skal
aktivere makroer!
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