
Solution Overview

For more information, go to: 
unit4.com

Nyckelfunktioner
• Visuell översikt över 

framtida kapacitet och 
beläggningsgrad för hela 
verksamheten

• Fullständig översikt över 
resursförfrågningar

• Både för offshore- och 
onshore-verksamhet

• Planering på både detaljerad 
och aggregerad nivå

• Kontroll på dina projekts 
förlopp

• Personlig kalender för 
anställda med möjlighet till 
självplanering

• Förenklad semesterplanering
• Snabb översikt över 

avvikelser och nyckeltal 
genom rollbaserat dashboard 
och kraftfulla analysverktyg

• Integrerad med andra system
• Förenklad semesterplanering
• Stöder flera länder och språk

Enkel och effektiv 
resursplanering

Genom ett visuellt och användarvänligt gränssnitt 
ger Unit4 People Planning dig full kontroll över 
ledig kapacitet och bemanning. Både i projekt och 
avdelningar för verksamheten, och för de enskilda 
medarbetarna.
Unit4 People Planning är en lösning för intuitiv och effektiv 
operativ planering och resursutnyttjande i projekt och på 
avdelningar. Samtidigt gör lösningen att företaget kan svara 
på viktiga frågor som när företaget har kapacitet att ta på 
sig ett nytt uppdrag eller om det finns behov av att öka eller 
minska bemanningen under nästa period.

Projektledare, resursägare, resurssamordnare och 
medarbetare får en full överblick över planerade aktiviteter 
på kort och lång sikt. Planerare har all information de behöver 
på ett ställe oavsett om det är att planera nya projekt 
eller hantera dagliga förändringar på grund av sjukdom, 
förseningar, omprioriteringar eller andra operativa utmaningar.

Mer information?  
www.bemanningsplanlegging.no
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Kontroll och översikt över projekt och 
resursförfrågningar 
Projektledare, resursägare, resurssamordnare och 
medarbetare får en full överblick över planerade 
aktiviteter på kort och lång sikt. Planerare har all 
information de behöver på ett ställe oavsett om det 
gäller att planera nya projekt eller att hantera dagliga 
förändringar på grund av sjukdom, förseningar, 
omprioriteringar eller andra operativa utmaningar.

Unit4 People Planning gör det också möjligt för dig att 
följa upp projektens förlopp genom att omfatta planerad 
tid mot budget och återstående arbete (ETC) direkt i 
planeringsbilden. Du får direkt tillgång till förbrukad tid 
från dina anställdas timrapporter. Resursägare får lätt en 
översikt över resursförfrågningar från projektledare eller 
andra avdelningar genom att använda enkel färgkodning 
av begärda och bekräftade allokeringar. 

Både offshore- och onshore-verksamhet 
Unit4 People Planning stöder planering för både offshore- 
och onshore-verksamhet. Om verksamheten har anställda 
som har fasta rutter eller har enstaka resor offshore, kan 
Unit4 People Planning konfigureras som en dedikerad 
ruttlösning för hela eller delar av verksamheten. Det 
finns också stöd för import av kompetensinformation 
från företagets HR-system eller andra dedikerade 

“Genom att både ge en överblick över resursutnyttjandet framöver, 
och underlaget för fakturering av våra kunder, får vi stöd för hela 

processen med att planera och genomföra projekt.
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kompetensverktyg, så att dessa är sökbara vid planering.

Ge de anställda kontroll över sin egen 
vardag 
Med Unit4 People Planning får alla anställda tillgång 
till sin personliga kalender med en översikt över 
schemalagda aktiviteter som också kan öppnas för 
schemaläggning, till exempel för att registrera semester- 
och frånvaroförfrågningar, eller för att låta de anställda 
själva uppdatera och lägga in ändringar i schemalagda 
aktiviteter 

Mer än bara planering

Unit4 People Planning är en del av produktportföljen Unit4 
Time & Expenses, som består av tre individuella produkter 
för reseräkningar, timrapportering och bemanningsplanering. 
Dessa kan antingen användas individuellt eller tillsammans 
som en integrerad lösning som hanterar all planering, 
registrering och bearbetning av timmar och utlägg – 
integrerat med ditt löne- och ekonomisystem.
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Enkel och effektiv resursplanering

Vill du veta mer?

För mer information om  
Unit4 People Planning, se  
www.bemanningsplanlegging.no 
eller mejla oss på  
enkelt@unit4.com

 


