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Business Casen 361° Martin J. Ernst Hent PDF Forlaget skriver: Det er ikke nok at gøre tingene rigtigt, det
skal også være de rigtige ting, der bliver gjort!

Bogen er en håndbog i, hvordan du opbygger en business case, hvilke elementer der indgår, hvad du skal tage
særligt hensyn til i processen, og hvordan du tidligt i processen forbereder den kommende styringsmodel for
gevinstrealisering. Bogen giver en række praktiske eksempler, der gør værktøjerne og metoderne nemmere at

forstå.
En af hovedpointerne i denne bog er, at en business case ikke alene skal være et beslutningsdokument. Den

skal også være et styringsdokument, der sikrer at gevinsterne kommer i hus. 
Der er ikke afgørende om du kommer fra en offentlig eller privat virksomhed, da de ledelsesmæssige og

organisatoriske udfordringer samt metoderne er de samme, dog med forskellige regelsæt.
Alle der arbejder med investeringer, hvor business cases og gevinstrealisering er afgørende for succes eller

fiasko, vil have glæde af at læse denne bog.
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