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Produktbeskrivelse 
Prisme Indkøb 

 

Sammenhæng med Økonomi- og projektstyring i Prisme sikres gennem fuldt 
integrerede arbejdsgange.  
 

  

 

 
Overblik og effektive arbejdsgange 
Effektive indkøb kræver overblik og effektive 
arbejdsgange. Alt for ofte går de forventede 
gevinster tabt på grund af manuelle gen- 
indtastninger i flere systemer, kringlede 
arbejdsgange samt manglende overblik og 
opfølgning. 
 
Fujitsus løsning 
Prisme Indkøb håndterer både obligatoriske 
og frivillige aftaler samt kataloger med 
billeder og varebeskrivelser. 
 
Hvis man allerede arbejder med Prisme, kan 
man foretage indkøb via skærmbilleder med 
velkendt opbygning og funktionalitet.  
 

Fordelene ved Prisme Indkøb 

Ved at bruge Prisme Indkøb opnår I en række 
fordele: 
 Fuldt overblik over indkøbs- og 

forbrugsmønstre. 
 Effektivisering af arbejdsgange – da 

manuelle indtastninger minimeres. 
 Effektiv styring af indkøbsaftaler og 

katalogimport. 
 Sikkerhed for at dokumentationen altid 

er tilgængelig. 
 100 % elektronisk fakturering. 
 Enklere godkendelsesproces. 
 Fuld integration med Prisme. 

 
 
 
 
 
 

 Integration er i højsædet 

Indkøbsmodulet er en fuldt integreret del af 
Prisme. Det betyder, at der ikke skal overføres 
data mellem forskellige systemer. Der er 
direkte adgang til projekt- og finans- 
kontoplan, varer og leverandører.  
 

Hvor gør modulet en forskel? 

Brugeren skal kun lære og anvende ét system, 
frem for den traditionelle model med flere 
forskellige systemer/brugergrænseflader ved 
bestilling, fakturabehandling og opfølgning.  
 
Når man konterer ved bestilling, skal der 
kun ”hænder” på ordren én gang, nemlig 
varemodtagelse. Match, bogføring og betaling 
af faktura sker automatisk. 
 
Indkøbssystemet sikrer, at brugerne køber 
varerne, hos den rigtige leverandør og frem for 
alt, til den aftalte pris. 
 
Som decentral bruger kan man følge en 
bestilling fra ”vugge til grav” og eksempelvis 
se, at udbetalingsmodulet har modregnet en 
kreditnota i institutionens faktura. 
 

Elektronisk dokumentudveksling 

Varekataloger, ordrer, ordrebekræftelser og 
fakturaer overføres elektronisk fra/til jeres 
leverandører. 
 
 
 
 
 

 Varemodtagelse og godkendelsen sker 
elektronisk i Prisme. Dokumentation for hele 
indkøbsprocessen (fra bestilling til betaling) 
er dermed kun et klik borte. 
 
Prisme Indkøb lever naturligvis op til de 
gældende regler for elektroniske indkøb og 
understøtter de nyeste udgaver af åbne 
offentlige standarder, OIOUBL, OIO RASP osv. 
 

Ledelsesinformation 

Med det integrerede OLAP rapporterings- 
værktøj får man overblikket. Hvem har købt 
hvad, hvornår, hos hvem og til hvilke priser? 
Disse og mange andre spørgsmål besvares 
med konkrete rapporter, som kan trækkes ud 
af systemet. 
 
Prisme Indkøb kan eventuelt integreres med 
andet ledelsesinformationssystem, fx ”SAS 
Indkøbsanalyse”, hvor de to systemer sammen 
giver et unikt billede af indkøbsmønsteret – 
både på det overordnede og det detaljerede 
niveau. 

 

Om Prisme 
Prisme er en fuldt integreret økonomiløsning 
til danske kommuner og regioner baseret på 
det moderne standardsystem Dynamics AX, 
som er Microsofts topprodukt på markedet for 
virksomhedssystemer. Prisme er markedets 
mest udbredte og moderne økonomiløsning 
på en ren standardplatform. Prisme har 
udover selve kernen en række tillægsmoduler, 
som er med til at forenkle de daglige 
arbejdsgange. 
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Mere information 

 

 
Fujitsus dPublic løsning 

Fujitsu giver plads til valgfrihed i det 
offentlige. Vi tror på åbne 
standardløsninger, der gør det lettere at 
implementere administrativ it. Deler du 
vores vision, er du kommet til det rette sted. 
 
Fujitsu har mange års erfaring med 
udvikling og implementering af åbne 
standardløsninger til den offentlige 
forvaltning, bade herhjemme og i udlandet. 
Løsningen heder dPublic og rummer med 
Prisme, eDoc og LIS moduler til 
økonomistyring, sagsstyring og 
ledelsesinformation. 
 
Fujitsu har erfarne projektledere og 
konsulenter med kommunaløkonomisk 
baggrund, samt tekniske specialister med 
unikke kompetencer inden for Microsoft og 
systemudvikling. På denne måde har I som 
kunde sikkerhed for, at vores konsulenter 
forstår jeres hverdag – og kan omsætte 
denne viden til effektive løsninger hos jer. 
 
dPublic 
www.fujitsu.dk 
 

 
 
 

 Fujitsu 

Fujitsu er Japans førende ICT (Information 
and Communication Technology) 
virksomhed og tilbyder en komplet 
portefølje af teknologiprodukter, løsninger 
og services. Mere end 170.000 Fujitsu 
medarbejdere supporterer kunder i over 100 
lande. Med udgangspunkt i vores lange 
erfaring og informationsteknologiens store 
styrke er vi med til at forme fremtiden i 
samarbejde med vores kunder. 
 
I Danmark har Fujitsu 370 medarbejdere på 
adresser i Ballerup og Århus. Foruden 
dPublic løsningerne er Fujitsu førende inden 
for applikations- og infrastruktur 
outsourcing, it-produkter, konsulentydelser 
og Field Services. 
 
Kom videre med Fujitsus andre services, 
løsninger og produkter på: 
 
www.fujitsu.dk 
www.fujitsu.com 

 
Fujitsu Green Policy Innovation 

Fujitsu Green Policy Innovation er et globalt 
projekt med fokus på at reducere 
belastningen på miljøet og skabe 
bæredygtig teknologi. For yderligere 
information se:  
www.fujitsu.com/global/about/environment/ 

 
 
 
 

 Copyright 

Fujitsu A/S har ophavsret til materialet. 
Fujitsu og Fujitsu logoet er varemærker eller 
registrerede varemærker tilhørende Fujitsu 
Limited i Japan og andre lande. Andre 
virksomhedsnavne, produktnavne og navne 
på serviceydelser kan være varemærker eller 
registrerede varemærker tilhørende Fujitsu 
eller andre. 

 
Ansvarsfraskrivelse 

Tekniske specifikationer kan til enhver tid 
ændres, og der tages forbehold for udsolgte 
varer. Ansvaret for, at oplysninger og 
illustrationer er fuldstændige, opdaterede 
eller korrekte, er fraskrevet. Anvendte 
betegnelser kan være varemærker og/eller 
ophavsretlige beskyttede værker tilhørende 
de pågældende producenter, og 
tredjemands egen anvendelse kan krænke 
de pågældende producenters rettigheder. 
 
 

 

 

 

   
Kontakt 
FUJITSU A/S 
Adresse: Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup 
Telefon: 44 89 44 89  
e-mail: info@dk.fujitsu.com 
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