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Self-driving ERP

TM

Opplev det positive drivet i en ERP-løsning som
setter menneskelige ressurser i fokus og innfrir
behovene for raske endringer i både næringsliv
og offentlig sektor.

In business for people.

Den digitale revolusjonen.
Endrer våre liv. Og business.

Vi registrerer virkningene av den digitale revolusjonen overalt.
Vi tar i bruk mobile enheter og app’er på nær sagt alle områder, til
og med i form av biler som forenkler kjøringen for oss.
Den digitale revolusjonen har også påvirket arbeidslivet vårt, ved å tilføre nye modeller og
forutsetninger har den åpnet for nye og bedre arbeidsmetoder. Som en naturlig følge av dette øker
også forventningene hos kundene våre.
Samtidig utvikler dagens forretningsmiljøer seg raskere og blir stadig mer krevende. Folk trenger
ERP-løsninger som er laget for å håndtere disse utfordringene – programvare som kan engasjere, gi
fordeler og frigjøre dem fra så mange administrative oppgaver som mulig.

Det er tid for
å revolusjonere
forretnings
systemene.

Dagens forretningsmiljøer behøver intelligente forretningssystemer som er laget for å innfri bransjens,
virksomhetens og de ansattes behov. Unit4 Business World er et People Centric - ERP System med
mennesket i sentrum, som er laget for virksomheter som har sterke ambisjoner om være bransjeleder.
Systemet kan hjelpe deg til å få det beste ut av dine ansatte ved å bidra til at virksomheten kan justere
seg til nye muligheter og utfordringer på en raskere og mer kostnadseffektiv måte, uten å risikere
systemavbrudd.

2 Unit4 Business World

Laget for folk.
Det hele starter med enkelhet. Unit4 Business
World er den eneste ERP-løsningen som helt
fra grunnen av er utviklet for virksomheter med
mennesker som hovedressurs. Fremfor å tvinge
dem til å følge statiske prosesser, er Unit4
Business World laget for å tilpasse seg behovene
til mennesker som samarbeider om dynamiske
oppgaver og prosjekter.

Vi har gjennomført dype studier
av hvordan folk jobber og har
utviklet “Self-driving ERP». Akkurat
som selvgående biler reduserer
belastningen på føreren, gjør
Unit4 Business World det mulig
å gjennomføre mange prosesser
mer effektivt ved å automatisere
rutiner, foreslå tiltak og gi innsikt
og grunnlag for beslutninger. Som
et resultat av dette kan mange
oppgaver utføres med redusert eller
ingen innsats fra brukerne. Det gir
dem anledning til å bruke mer tid på
viktigere oppgaver.
Vår Self-driving ERP gjenskaper
på den profesjonelle arenaen
det samme enkle og intutive
brukergrensesnittet som du er
vant til fra dagliglivets tekniske
hjelpemidler.

Resultatet? En programvare som
sammen med brukervennlighet
tilbyr brukerne den informasjonen
de trenger for å få gjort jobben raskere og bedre.
Hva er så hemmligheten bak Selfdriving ERP? - Smart teknologi som
gjenkjenner rutiner og prosesser på
en slik måte at brukerne tilbys den
informasjonen som er mest relevant
for å tenke og handle effektivt.
Unit4 Business World utnytter de
siste digitale nyvinningene som for
eksempel prediktiv og rollebasert
analyse til å omforme kompleks
informasjon til smart informasjon.
Dermed blir det enklere for dine
ansatte å samarbeide og treffe de
riktige beslutningene.

Laget for endring.
I alle virksomheter skjer det endringer
som forårsakes av en rekke ulike faktorer.
Det kan for eksempel være vekst og
utvikling, innføring av nye forretningsmodeller, oppkjøp, prosesser for å
redusere driftsutgifter og ineffektivitet - og
nedskjæringer i forbindelse med endrede
rammebetingelser.

Evne til forvandling og tilpasning er viktig i mange sammenhenger, men gjelder spesielt i den digitale
verden, hvor nye muligheter blir tatt i bruk umiddelbart. Ønsker du å utnytte de fordelene den digitale
verden gir din virksomhet, trenger du programvare som er laget for kontinuerlig tilpasning
– en ERP-løsning som gjør din virksomhet i stand til å ligge i forkant av utviklingen.
Derfor er Unit4 Business World bygget på et fleksibelt fundament som strekker
seg når virksomheten utvikler seg. Den unike arkitekturen gjør det mulig for dine
ansatte å møte nye markedsrelaterte rammebetingelser, ressurstilgjengelighet
og nye lover og regler på en mer kostandseffektiv måte og uten å bli forsinket av
typiske systemavbrudd. Informasjon, arbeidsflyt og analyser er integrert på en slik
måte at konsekvensene av en endring automatisk blir fanget opp gjennomgående
i hele løsningen. På den måten jobber din forretningsløsning i samme tempo som
dine ansatte for å imøtekomme kravene fra kunder og eget personale.

Vær innovativ
til en lavere
pris og med
mindre risiko.
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Unit4 Business World er bygget på en modulær arkitektur.
Du oppgraderer de modulene du vil, når du vil og i den
rekkefølgen du ønsker. Du sitter i førersetet. Du trenger altså
ikke oppgradere hele systemet for å dra nytte av spesifikk
og spesielt interessant funksjonalitet. Denne modulære
tilnærmingen reduserer risiko og kostnader, og øker din
evne til raskt å bringe innovasjon inn i organisasjonen.

Utviklet for å skape verdi.
Hovedelementer i løsningen

Med Unit4 Business World kan du
håndtere hele organisasjonen i én
enkelt, totalintegrert ERP-løsning.
Økonomistyring

Gi økonomiavdelingen et solid og funksjonelt
regnskapssystem som de kan stole på.

HR&Lønn

Få omfattende støtte for alle deler av HR-arbeidet,
fra “hire-to-retire” og karriereutvikling til kompekse
lønnskjøringer. Skaff deg oversikt og kontroll
uavhengig av omstendighetene.

Plan, Budsjett og Prognose

Fjern motstridende regneark, og få teamet ditt til å
jobbe innenfor samme løsning med fleksible verktøy
for planlegging og budsjettering.

Innkjøp

Effektiviser innkjøpsrutinene og reduser kostnadene
uten å miste oversikt og kontroll.

Prosjektstyring

Optimaliser, automatiser og administrer dine
prosesser med vårt helhetlige prosjektstyringsverktøy.

Service & Vedlikehold

Gi ledere, konsulenter og operatører tilgang til
den samme konsoliderte kundeinformasjonen
uansett hvor de er.

Eiendom og Anleggsregnskap

Spar tid og penger ved å gjennomføre proaktivt
vedlikehold av alle dine eiendommer og anlegg.

Unit4 People Platform.
Mellomstore og store
virksomheter er ofte
begrenset av rigide
ERP-systemer. Unit4
Business World er
annerledes! Med sitt
fokus på virksomheter med m
 ennesker
som hovedressurs
frigjør People Platform
potensialet i ERP-
løsningen og tilpasser
seg endringene virksomheten har behov for.

Tilbyr valgmuligheter for hver enkelt bruker
ERP-systmet fra Unit4 forenkler ikke bare prosessene i virksomheten din
– løsningen bidrar også til å motivere dine ansatte ved å gjøre det mulig
for dem å bruke mer tid på meningsfulle oppgave. De kan for eksempel
velge mellom ulike dataenheter, slik at de benytter den som er mest
anvendelig for oppgaven de skal utføre der de er. Når de er på farten
er antagelig Smartphone eller nettbrett det beste verktøyet, og når de
er på kontoret med full tilgang til alle hjelpemidler, vil de antagelig velge
å bruke PC eller laptop til økonomistyring, budsjettering, prosjektplaner
eller ressursallokering.
“Mobilitet først” er et viktig prinsipp i vår programvareutvikling. Derfor
kan vi supportere din virksomhets økende andel «mobile medarbeidere»
optimalt. Kort fortalt betyr det: Vi tilbyr dine medarbeidere et
brukergrensesnitt med et design som er optimalisert for den dataenheten
de mener er mest hensiktsmessig å bruke der de til enhver tid er,
og People Platform sikrer samtidig at informasjonen som leveres er
fullstendig, enkel og relevant.
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People Platform
består av 4 elementer
A Smarter Personal Experience
Gjennom et pent og tydelig brukergrensesnitt gjøres personlig
relevant informasjon enkelt tilgjengelig for brukeren på aktuelle
enheter. (PC, nettbrett, mobiltelefon etc.)

Business Capabilities
Unit4 Business World passer for virksomheter i mange
bransjer, men vi vil fremover også fokusere på branjespesifikk
funksjonalitet som dekker et større funksjonsområde innen våre
viktigste målgrupper.

Smart Context
Avansert bruk av prediktiv teknologi gjør relevant informasjon
tilgjengelig for brukeren på en smart måte. Dette forenkler beslutninger og prosesser og styrker forutsetningene for samarbeid.

Elastic Foundation
En intelligent informasjonmodell speiler selve kjernen i virksomheten din. Uavhengig av om de er enkle eller komplekse, styres
virksomhetens forretningprosesser ved hjelp av kraftfulle, f.eks.
men fleksible forretningsregler, rapporter og analyser.

Cloud Your Way
Hva gjør vår skyløsning annerledes? Den
er laget for å tilfredsstille behovene i din
virksomhet. Systemenes arkitektur gir deg
både sikkerhet og fleksiblitet til å flytte fra
offentlig til privat sky eller for den saks skyld
- til lokal installasjon. Du kan selv stoppe en
oppgradering og angre uønskede endringer
ved å tilbakestille systemet i løpet av minutter.
Løsningen vi leverer har samme funksjonalitet
uavhengig av om den leveres som skyløsning
eller som lokal installasjon. Kort sagt leverer
vi en ERP-løsning som er blant de de mest
funksjonsrike og fleksible på markedet.

PRIVATE CLOUD

PUBLIC CLOUD

ON PREMISE

Om Unit4
Unit4 AS leverer Unit4 forretningssystemer hovedsaklig til profesjonelle tjenesteleverandører og offentlig
sektor i Norge. Hovedporteføljen Unit4 Business World (som tidligere het Agresso) suppleres med andre Unit4
programvarer. Selskapet betjener sammen med sine samarbeidspartnere ca 800 kunder med programvare,
konsulenttjenester, support og opplæring.
Unit4 AS er et heleid datterselskap av programvarekonsernet Unit4 N.V. med hovedkontor i Holland. Konsernet
er en internasjonalt ledende leverandør av forretningsystemer til virksomheter innen en rekke tjenesteytende
bransjer som for eksempel konsulent, utdannelse, offentlig sektor, humanitære- og frivillige organisasjoner,
eiendom, handel og finansmarkedet. Tusenvis av virksomheter benytter daglig Unit4 forretningssystemer.
Konsernet har en årlig omsetning på 500M Euro og mer enn 4000 ansatte over hele verden.
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