název projektu:

project canvas

vytvořeno kým:
kde / kdy:

účel
Jaký je záměr projektu? (příčiny a potřeby)
Proč má projekt smysl a proč je důležitý - a pro koho?
Jak změní projekt budoucnost - a pro koho?

rozpočet

tým

podmínky

Kolik peněz je potřeba
/ k dispozici?

Kdo je / měl by
být součástí?

Známé zájmy, fakta, události
a lidé, kteří ovlivní projekt.

milníky

příležitosti k oslavě
Jaké jsou důležité fáze
postupu projektu?

…… pro tým (interní / externí)

…… základního týmu

…… Co nebo kdo podporuje projekt?

…… na ostatní zdroje

…… rozšířeného týmu

…… Co nebo kdo brání projektu?

Klíčové termíny pro…
…… mezivýsupy

…… jako externí partner

kvalita
Co ovlivní reálnou spokojenost zákazníka, pokud se jedná o ...
…… výsledky projektu?
…… milníky při dosahování výsledků?
…… způsob, jakým je informován nebo zapojen v průběhu projektu?

…… klíčová rozhodnutí

…… jako projektový vedoucí / manager

…… viditelné / měřitelné výsledky

výsledek

zákazník

Jaký by měl být výstup
projektu pro zákazníka?

Kdo jsou zákazníci projektu?

Je to spíše…

…… platí za projekt (sponzor)

…… nový produkt či služba?

…… zahajují a ukončují projekt (vlastník)

…… nový přístup či znalost?

…… jsou ovlivněni výsledky projektu (uživatelé)

Lidé, kteří...

V případě více zákazníků:
existují mezi nimi známé konflikty?

zdroje
Jaké zdroje jsou potřeba?
…… pracovní prostor pro potřeby projektu
…… podpora schůzek (místnosti / online nástroje)
…… nástroje (včetně software) a další materiály

rizika +
příležitosti
Jaké nejisté budoucí okolnosti mohou
vážně ohrozit projekt, nebo naopak napomoci projektu, v případě, že nastanou?
V případě, že tyto okolnosti určitě
nastanou, nebo jste schopni je ovlivnit,
pracujte s nimi jako s podmínkami.

čas
Jaký je skutečný začátek projektu? Jaké předpoklady musí být splněny? (např. příprava, dokumentace, schvalování)
Jaký je skutečný konec projektu? Jaké předpoklady musí být splněny? (např. dokumentace, akceptace)
Nakolik je možné v čase posunout začátek a konec projektu? Nakolik je možné v čase posunout klíčové milníky projektu?
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