
Produktbeskrivelse Prisme Projekt og resursestyring 

Side 1 af 2 / 03.01.2012  www.fujitsu.com/dk  

 

Produktbeskrivelse 
Prisme Projekt og resursestyring 

 

Skaf dig overblik over anlægs- og driftsprojekter, maskiner, mandskab, 
omkostninger og lagervarer.  

  

 

 
Mange typer projekter 
Offentlige virksomheder gennemfører mange 
forskellige typer projekter, og har i den 
forbindelse brug for at styre resurserne i hvert 
enkelt projekt. Der er tale om såvel løbende 
driftsprojekter som anlægsprojekter. 
 
Fujitsus løsning 
Fujitsu har som overbygning på Dynamics AX 
Projektmodul udviklet en løsning til Prisme, 
som understøtter løsningen af disse opgaver 
effektivt. Med Prisme Projekt- og resurse- 
styring får I mulighed for at styre såvel drifts- 
som anlægsprojekter, interne projekter, 
fastprisprojekter og ”efter regning” projekter. 
 
Projekthierarkiet skaber et hurtigt overblik 
over hoved- og underprojekter. Den intuitive 
brugergrænseflade giver projektlederne 
effektiv indsigt med projekternes stadie i 
forhold til det forventede. Derudover kan du 
budgettere og løbende følge op på alle 
projekternes faser. 
 
Fordelene 
Ved at bruge Projekt- og resursestyring kan 
man opnå en række fordele: 
 Forbedret overblik over samtlige 

projekter – uanset projekttype. 
 Effektiv styring af projektomkostninger. 
 Fakturering af aftalte priser eller efter 

forbrug. 
 Synlighed over indsatsområder og 

milepæle. 
 Intuitiv brugergrænseflade. 

  Analyser og statistikker. 
 Medarbejdere kan selv registrere tid og 

vareforbrug – eventuelt kombineret med 
godkendelse/afvisning fra lederen. 

 Understøttelse af BUM model med 
rekvisitioner. 

 Plejeplanshåndtering (GIS). 
 Faste ugeplaner for medarbejderes 

arbejdstid på projekter. 
 Fuld integration med Prismes øvrige 

moduler Finans, Debitor, Kreditor/Indkøb 
og Lagerstyring. 

 
Synlige resurser 
Med Prisme Projekt- og resursestyring får man 
fuld kontrol med resurseindsatsen og kan 
følge op på resultaterne. Såvel jeres egne 
resurser – varer, maskiner og medarbejdere – 
som eksterne leverancer registreres i modulet. 
Via fleksible konteringsprofiler opdateres de 
øvrige moduler straks. Forespørgsler og 
statistik på forbruget er tilgængelige på såvel 
de enkelte projekter som på tværs af flere 
projekter. 
 
Integration 
Prisme Projekt- og resursestyring er fuldt 
integreret med Prisme Finans, Debitor, 
Kreditor/Indkøb og Lagerstyring. I praksis 
medfører det, at kreditorfakturaer kan betales, 
varer kan hentes fra lager og fakturaer 
udskrives, hvorefter kravene indgår i 
betalingskontrol. Til/fra øvrige Prisme moduler 
kan der bores ned i posteringerne med fuld 
dokumentation af grundlaget.  
 

 Ved forbrug af medarbejderresurser, kan løn- 
og feriedata via snitflade enkelt overføres til 
lønsystemet. Der er etableret integration til 
flere tanksystemer (brændstof). 

 

Rapportering og analyse 
Prisme projektrapporter samt en række 
standardrapporter opfylder jeres behov for 
dokumentation af projekternes indhold. Den 
medfølgende OLAP rapportering giver projekt- 
lederen unikke analysemuligheder, hvor data 
via Microsoft Excel kan vises i en interaktiv 
pivottabel og analyseres yderligere eller 
fremstilles grafisk. Regnskab for maskiner, 
regnskab samt tidstro medarbejdersaldi (ferie, 
feriefridage, omsorgsdage og seniordage) er 
en del af modulet. 
 
Web adgang 
Med Dynamics AX Enterprise Portal skabes der 
mulighed for en rollebaseret adgang til 
Projektmodulet fra jeres intranet eller 
internettet.  
 
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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