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Nøkkelfunksjoner
• Visuell oversikt over fremtidig 

kapasitet og belegningsgrad 
for hele virksomheten

• Full oversikt over 
ressursforespørsler

• Både for offshore og 
landbasert virksomhet

• Planlegging både på detaljert 
og aggregert nivå

• Kontroll på fremdriften i 
prosjektene dine

• Personlig kalender for de 
ansatte med mulighet for 
egenplanlegging

• Forenklet ferieplanlegging
• Rask oversikt over avvik 

og nøkkeltall gjennom 
rollebasert dashboard og 
kraftige analyseverktøy

• Integrert med andre systemer
• Forenklet ferieplanlegging
• Støtter flere land og språk

Enkel og effektiv 
planlegging av 
ressurser

Gjennom et visuelt og brukervennlig grensesnitt 
gir Unit4 People Planning deg full kontroll over 
ledig kapasitet og bemanning. Både i prosjekter 
og avdelinger for virksomheten, og for den enkelte 
ansatte.
 
Unit4 People Planning er en løsning for intuitiv og effektiv 
operasjonell planlegging og ressursutnyttelse i prosjekter og i 
avdelinger. Løsningen gjør samtidig virksomheten i stand til å 
besvare viktige spørsmål som når bedriften har kapasitet til å 
ta på seg et nytt oppdrag eller om det er behov for å øke eller 
redusere bemanningen den neste perioden.

Prosjektledere, ressurseiere, ressurskoordinatorer og ansatte 
får full oversikt over planlagte oppgaver på kort og lang sikt. 
Planleggere har all informasjon de trenger tilgjengelig i ett 
bilde enten det gjelder planlegging av nye prosjekter eller 
håndtering av daglige endringer grunnet sykdom, forsinkelser, 
omprioriteringer eller andre operative utfordringer.

Mer informasjon?
www.bemanningsplanlegging.no
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Kontroll og oversikt over prosjekter og 
ressursforespørsler 
Prosjektledere, ressurseiere, ressurskoordinatorer og 
ansatte får full oversikt over planlagte oppgaver på kort 
og lang sikt. Planleggere har all informasjon de trenger 
tilgjengelig i ett bilde enten det gjelder planlegging av 
nye prosjekter eller håndtering av daglige endringer 
grunnet sykdom, forsinkelser, omprioriteringer eller andre 
operative utfordringer.

Unit4 People Planning gjør det også mulig å følge opp 
fremdriften i prosjekter gjennom å sammenstille planlagt 
tid mot budsjett og gjenstående arbeid (ETC) direkte i 
planleggingsbildet. Dere får påløpt tid fra de ansattes 
timelister direkte tilgjengelig. Ressurseiere får enkelt 
oversikt over forespørsler om ressurser fra prosjektledere 
eller andre avdelinger ved hjelp av enkel fargekoding av 
forespurte og bekreftede allokeringer. 

Både offshore og landbasert virksomhet 
Unit4 People Planning støtter planlegging både for 
offshore- og landbasert virksomhet. Har virksomheten 
ansatte som går faste rotasjoner eller har sporadiske 
turer offshore, kan Unit4 People Planning konfigureres 
som en dedikert rotasjonsløsning for hele eller deler 
av virksomheten. Det er også støtte for å importere 
kompetanseinformasjon fra virksomhetens HR-system 

“Gjennom å både levere oversikt over ressursutnyttelsen fremover, 
og grunnlaget for fakturering av våre kunder, får vi støtte for hele 

prosessen for planlegging og gjennomføring av prosjekter.
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eller andre dedikerte kompetanseverktøy, slik at disse er 
søkbare ved planlegging. 

Gi de ansatte kontroll over egen hverdag
Med Unit4 People Planning får alle ansatte tilgang til 
sin personlige kalender med oversikt over planlagte 
oppgaver som også kan åpnes for planlegging, for 
eksempel for å registrere forespørsler om ferie og fravær 
eller til å la de ansatte selv oppdatere og legge inn 
endringer i planlagte aktiviteter. 

Mer enn bare planlegging

Unit4 People Planning er en del av produktporteføljen  
Time & Expenses by Unit4 som består av tre individuelle
produkter for reiseregninger, timefangst og bemannings-
planlegging. Disse kan enten brukes enkeltvis eller 
sammen som én integrert løsning som håndterer all 
planlegging, fangst og behandling av timer og utlegg 
– integrert med ditt lønns- og økonomisystem. 
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Enkel og effektiv planlegging av ressurser

Vil du vite mer?

For mer informasjon om Unit4 
People Planning, se 
www.bemanningsplanlegging.no, 
eller send oss en e-post på 
enkelt@unit4.com

 


