
Fujitsu C7

Minuutintarkkaa projektiseurantaa 
Fujitsun C7 on moduulipohjainen järjestelmä, joka toimii Microsoftin 
alustalla. Eri moduuleja voi käyttää omien tarpeiden mukaan, ja tar-
vittaessa järjestelmään voi liittää myöhemmin uusia ominaisuuksia. 
C7:ää voi myös helposti muokata organisaation omien prosessien  
mukaiseksi. Samoin kieliversio on vapaasti valittavissa.

Modulaarinen järjestelmä on joustava, joten sen avulla voi tuottaa ja 
jakaa informaatiota organisaatiossa omien tarpeiden mukaan. C7:n 
projektinäkymä esittelee projektien yleistilanteen, josta voi edetä  
tarkemmin määriteltyihin näkymiin projektisalkun eri osiin. 
 
Yksityiskohtainen informaatio esitetään loogisesti jäsennellyissä  
moduuleissa, josta löytyvät työaikaraportointi, vahvistukset, muutokset, 
ennusteet jne.

Fujitsun C7-järjestelmä helpottaa projektien hallintaa tarjousvaiheesta aina projektin  
päätökseen saakka. Kaikki projektin seurantaan liittyvä informaatio on vain muutaman 
klikkauksen takana. Järjestelmän käytöstä hyötyvät kaikki projektiin kytkeytyvät henkilöt 
niin omassa organisaatiossa kuin asiakkaallakin. C7:n kehitystyö on ollut käynnissä vuodesta 
2000 saakka, ja sillä on jo tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä Pohjoismaissa.  
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Toiminnot
• Tarjouslaskenta
• Projektitiedot
• Virstanpylväät ja tarkistuspisteet
• Projektilaskenta
• Budjetti
• Täsmäytykset
• Työmääräimet
• Lisä- ja muutostyöt
• Aktiviteettien ja resurssien  

suunnittelu graafisesti
• Työaikaraportointi
• Projekti- ja palkkaraportointi
• Kulut
• Ennusteet
• Projektin dokumenttihallinta
• Kysymykset ja vastaukset
• Mobiiliratkaisut
• Laskutus
• Yksityiskohtainen ja yleistason seuranta
• Hankesalkku
• Tiedolla johtaminen (BI)
• Liitynnät toiminnanohjausjärjestelmään
• Liitynnät palkkajärjestelmään

Roolit 
• Projektipäällikkö
• Johto
• Hankejohto
• Projektihenkilöstö
• Kenttähenkilöstö
• Resurssiomistaja
• Asiakas
• Projektiomistaja

Fujitsusta
Fujitsu on johtava japanilainen ict-yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman teknologia-tuotteita sekä ict-rat-
kaisuja ja-palveluja. Yli170 000 fujitsulaista palvelee asiakkaita 100 maassa. Hyödynnämme kokemus-
tamme ja ict:n mahdollisuuksia muokataksemme tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Fujitsun 
liikevaihto oli 41 miljardia euroa 31.3.2012 päättyneellä tilikaudella.
 
Fujitsu Finland Oy on johtava tietotekniikan palvelu- ja laitetoimittaja, jossa työskentelee noin 2 900 ih-
mistä. Tavoitteenamme on helpottaa yritysten ja yhteisöjen toimintaa edistyksellisten ict-toimintamalli-
en ja teknologioiden avulla. Huolehdimme asiakkaidemme tieto- ja viestintätekniikasta sekä sovellusten 
tukipalveluista, toiminnasta ja kehittämisestä. Pelkästään sovellusliiketoiminta työllistää Suomessa
yli 1 000 asiantuntijaa. Teknologiatuotteiden valikoima kattaa tietokoneiden koko kirjon kannettavista 
päätelaitteista konesaliratkaisuihin.

REFERENSSIT

Sähkönjakelija keskitti  
toiminnan hallinnan C7:ään

Ruotsalainen Nacka Energi on keskikokoi-
nen sähköyhtiö, jolla on 27 000 asiakasta. 
Yrityksen toiminta edellyttää projektihallinta-
järjestelmää, joka tukee tehokkaasti kaikkia 
työnkulkuja. 

Ratkaisuksi valittiin C7, jolla yritys hallitsee 

kaikki projektinsa ensimmäisistä arvioista 
loppulaskutukseen. Myös asiakaspalvelu ja 
koko muu laskutus hoituvat C7:n avulla.

”Sähkönjakelun olosuhteet ovat usein rankat 

ja mahdollisuudet vastata kasvaneisiin 
kustannuksiin korkeammilla hinnoilla ovat 
rajalliset. Siksi tarvitsemme projekteihimme 
parhaan mahdollisen työkalun, joka on te-
hokas ja laadukas. C7 on täyttänyt vaatimuk-
semme”, toteaa toimitusjohtaja Håkan Askelöf 
Nacka Energi AB:stä.

C7 välittää Empowerin  
palvelutilaukset

Empowerin koko palvelutilausliikenne hoituu 
C7-järjestelmän avulla. Tuhansien työtilausten tie-
to liikkuu C7:n kautta saumattomasti asiakkailta 
suoraan tekniselle palveluhenkilökunnalle, joilla 
on käytössään Fujitsun mobiilialusta.

Tuhannet työtilaukset käsitellään päivittäin 
C7-järjestelmän automatisoidulla alustalla. 
Viesti kulkee henkilökunnan ja asiakkaan välillä 
sekunneissa. 

”Järjestelmä tuottaa meille täyden, reaaliaikaisen 
näkyvyyden palvelutilauksiin kaikilla tasoilla”, sanoo 
Empowerin projektipäällikkö Daniel Zachariasson.

C7-järjestelmä tukee tehokkaasti Empowerin lii-
ketoimintaprosesseja. Työtilausten nopea hallinta 
säästää sekä aikaa että ympäristöä. 

Empower tarjoaa rakennus-, asennus-, kunnossa-
pito-, käyttö- ja valvontapalveluja asiakkailleen 
teollisuus-, energia- ja telecom-toimialoilla. 
Empowerilla on toimintaa useilla paikkakunnilla 
Suomessa, Ruotsissa ja kaikissa Baltian maissa.

Fujitsun konsulttien  
raportointi hoituu C7:llä

Yli 700 fujitsulaista raportoi päivittäin ja 
viikoittain C7-järjestelmän kautta työtuntin-
sa projekteihin ja palkanlaskentaan.

”Tuntiraportointimoduuli C.Time tukee te-
hokkaasti koko ketjua ja raportoi tunnit sekä 
myyntiin että hr-järjestelmään. Projektipääl-
likköjen ja johdon hyväksymismenettelyt 
hoidetaan intuitiivisesti C.Timen loogisella 
liittymällä. Kaikki toiminnallisuudet ovat 
saatavissa verkon kautta, mikä mahdollistaa 
jatkuvan hallinnan hajautetussa organi-
saatiossa”, kertoo C7-järjestelmäpäällikkö 
Kenneth Danielsson Ruotsin Fujitsusta.
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