Unit4 Business World

ERP...
with no
Unit4
expiry
Business
date
World
Prosjekt
Optimalisert
ressursbruk og
automatisering
og styring av alle
prosesser i et
prosjekt.

In business for people.

Unit4 Business
World Prosjekt
Med Unit4 Business World (UBW)
Prosjekt løser virksomheten sine
behov for økonomistyring og
oppfølging av prosjekter gjennom
hele prosjektets livsyklus.
Hva er UBW Prosjekt?
UBW Prosjekt gir støtte for optimalisert ressursbruk og
automatisering og styring av alle prosesser i et p
 rosjekt.
Løsningen dekker hele syklusen fra en mulighet oppstår,
via gjennomføring og til prosjektavslutning. Samtidig
sikrer systemet at n
 ødvendige verktøy for å utføre
oppgavene er tilgjengelig underveis i prosessen. Løs
ningen gjør det mulig å planlegge, fange og rapportere
kostnadselementer underveis i prosjektet og til slutt fak
turere de ulike elementene i henhold til avtalte regler.

Hvem egner UBW Prosjekt seg for?
UBW Prosjekt er laget for å møte behovene i prosjekt
orienterte virksomheter. Løsningen støtter prosjektleder
i arbeidet med å oppnå maksimal lønnsomhet i prosjekt
ene og rett ressursbruk for å tilfredstille kundens for
ventninger. Løsningen lar seg enkelt justere til endringer
og nye behov som oppstår underveis i et prosjektforløp.

Hvilke fordeler gir UBW Prosjekt?
UBW Prosjekt er en helhetlig og integrert løsning for
økonomistyring av prosjekter og baseres på grunn
data som deles av alle moduler på tvers av løsnin
gen. UBW Prosjekt reflekterer endringer umiddelbart
og fanger inn ny informasjon uten å måtte gjøre
gjennomgripende endringer. Nye prosedyrer og

prosesser gjennomføres og styres på en enkel måte,
og gir ledere et helhetlig og nøyakig bilde av status i
prosjektet, samtidig som detaljene er lett tilgjengelig.
Modeller prosjektet slik du vil
Med UBW Prosjekt kan prosjekter modelleres slik du
selv ønsker det. Stor fleksibilitet til å designe ønsket
prosjektstruktur, gjør at UBW Prosjekt kan benyttes
til svært varierende eller helt unike forretningsbehov.
Dette er viktig, fordi begrepet prosjekt kan ha svært
ulik betydning i ulike organisasjoner og for involverte
personer. UBW Prosjekt tilbyr omfattende muligheter
til detaljert analyse av prosjektet som helhet og av
elementene prosjektet er bygd opp av, og hjelper også
ledere til å definere ønsket rapportering og etablere
nødvendige kontrollmekanismer. Prosjektregisteret er
det sentrale registeret for registrering av informasjon
fra dokumenter, prislister, prosjektopplysninger og er et
naturlig utgangspunkt for prosjektlederen.
Løpende oversikt og kontroll
UBW Prosjekt gir prosjektledere løpende økonomisk
oversikt og kontroll, slik at de så tidlig som mulig kan
forutse eventuelle utfordringer, holde fremdriftsplanen
og sikre at alle målene blir nådd. Et eksempel på dette
er at prosjektleder enkelt og raskt kan sammenstille en
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rapport som inneholder timeoversikt, budsjetter, prog
noser, forpliktelser og inntekter. I tillegg til rapportering
kan det settes opp varslinger som gir prosjektleder
beskjed dersom spesielle hendelser inntreffer.
Store potensielle gevinster med arbeidsflyt
For å sikre korrekt belastning av kostnader på pros
jektet, kan UBW Arbeidsflyt benyttes, slik at prosjek
tleder må godkjenne timer eller andre kostnader før
de bokføres. UBW Arbeidsflyt kan også benyttes ved
fakturering, slik at fakturagrunnlaget godkjennes av
prosjektleder før faktura sendes til kunde.
En bredere integrert løsning
Fordelene med UBW Prosjekt øker, når den brukes
som en fullt integrert del av Unit4 Business World.
Her er noen eksempler:

Hva omfatter UBW Prosjekt?
UBW Prosjekt tilbyr følgende
funksjonalitet:

Prosjektregister
Svært fleksible muligheter til å definere prosjektog arbeidsnedbrytningsstrukturer, samt gyldige
prosjektelementer. Ubegrenset bruk av frie felter
til å fange informasjon som er relevant i prosjektet.
Prosjektutkast gjør det mulig å registrere potensielle
prosjekter for å sikre totaloversikt.
Timeregistrering
• Løsningen støtter registrering av all tid inkl
prosjekttid, administrativ tid, overtid, fravær etc med
mulighet for automatisk overføring til UBW Lønn,
fravær og fleksitidsberegning. Full validering mot
gyldige koder i skjermbildet.
• Løsningen støtter ulike metoder for timefangst
enten det er ved personlig registrering eller at man
registrerer på vegne av flere. Timeregistreringen kan
gjøres i Web- eller Windowsklienten, eller man kan
importere timelister fra fagsystemer eller integrere
timelisten i virksomhetens intranett- og portalløsning.
Fakturering
Skal sikre at relevante elementer blir fakturert raskt og
effektivt og til riktig tid og avtalt pris. Dette gjøres ved:

• UBW Økonomi: Kostnadsbelastning, felles
økonomimodell og rapportering.
• UBW HR&Lønn: Delt ressursregister, overføring
av overtid og fraværstransaksjoner, samt
kostnadsbelastning
• UBW Planlegger: Etablering av estimater, budsjetter
og prognoser
• UBW Innkjøp og salgsordre: Bestillinger/innkjøp og
håndtering av salg i prosjektet.
• UBW Investering: Håndtering av kontrakter og
endringer og beløpskontroll ved fakturahåndtering

• Støtte for ulike prinsipper som medgått tid og fast
pris som defineres på prosjektet
• Automatisering av faktureringsruten med
prosjektledergodkjennelse
• Fleksibel prisstruktur som gjør det mulig å
arbeide med ulike nivåer av priser; f.eks standard,
kundespesifikke, eller basert på de ulike nivåene i
prosjektstrukturen.
Prosjektrapportering og kontroll
Detaljert timeoppfølging, full støtte for
prosjektregnskap, effektive verktøy for sammenstilling
av totalt tidsforbruk, budsjetter, prognoser, forpliktelser
og inntekter. Mulighet for dashbord-løsninger hvor
prosjektleder kan finne all relevant informasjon om
prosjektet.
Prosjektestimering og oppfølging
Med mulighet til å definere:
• Versjonshåndtering av ulik type planlegging (estimat,
budsjett, prognose etc)
• Støtter alle nivåer i prosjektstrukturen
Varsling
Gir mulighet til å definere bestemte hendelser som
for eksempel unormalt timeforbruk og automatisere
varslinger eller konkrete tiltak
Integrert dokumenthåndtering
For prosjektdokumentasjon, korrespondanse,
kontrakter, prosjektplaner, tegninger, nettsidelinker etc
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