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Vi har verktygen du behöver för 
full styrning över dina projekt, från 
anbud till genomförande och avslut

Branschlösning för dig som verkar i sektorerna för Bygg, Service & Underhåll och Entreprenad

shaping tomorrow with you



Vi kan hjälpa er att få en helhetslösning 
kring projekt och service. För att lyckas med 
detta krävs en integrerad lösning för dels 
planering som genomförande av projekt, 
dels för hantering av affärstransaktioner från 
försäljningsorder till inköp och fakturering. 
Fujitsus branschledande lösning baseras på 
Microsoft teknologi;

Dynamics AX + C7 = Sant! 

Vårt branschkunnande och systemlösning 
gör projekthantering och affärsstyrning till 
riktiga förändrings- och affärsdrivare i er 
verksamhet. System som verkligen blir ett 
stöd och bidrar till framgång och resultat, 
både för medarbetare och ledning.

Fujitsu har lång erfarenhet att leverera 
processförbättringar genom införande av 
Dynamics AX och C7. Införande och för-
valtningsuppdrag åtföljs alltid av ett stort 
mått av kundinteraktion för att stödja den 
förändringsprocess, ”Change Management” 
som är en förutsättning för att få ut hela 
affärsnyttan.

Vår lösning för effektiv projekthantering heter 
C7 och är Fujitsus egna svenskutvecklade 
projektstyrningsverktyg som används av 
flera tusen användare inom bygg, service och 
entreprenad i Sverige och Norden. 

Fördelarna med C7
› Fullt integrerad med Dynamics AX

› Modern teknik

› Bred funktionalitet med stor flexibilitet 

› Hög tillgänglighet av lagrad data, oavsett  
 bolag, marknad och språk

› Öppenhet mot andra system, lätt att 
 integrera

› Pålitlighet att miljön alltid är i drift, back- 
 up kan ske under användande,    
 styrning och behörighet på individuella  
 användare m.m.

› Möjlighet att använda olika gränssnitt,  
 som exempelvis web-klient

› Integrering till övriga Microsoft produkter, 
 exempelvis SharePoint Server för enkel  
 presentation av information

Fujitsu är din partner med 
standardlösningar för integrerad 
projektstyrning

“Våra kunder levererar tillförlitliga projekt och service till sina kunder! 
Vi tillhandahåller smarta verktyg för att strukturera, automatisera och 
mobilisera affärsprocesserna”



Vår personal kombinerar branschkunnande 
med expertis kring styrning av projekt och 
serviceåtaganden samt med mångårig 
expertis av Dynamics AX. Detta gör att vi 
har kunnat skapa en helhetslösning vilken 
kontinuerligt förbättras med input från våra 
kunder och användargrupper. 

På Fujitsu har vi skapat en standardlösning 
som är beprövad av branschen.

Kontroll på projekt genom hela processen 
från anbud till genomförande och avslut
› Stöd för att kunna återanvända t ex 
 kalkyler och dokumentmallar
› Inga manuella steg för återkoppling 
 mellan C7 och Dynamics AX av exempel- 
 vis upparbetad tid och kostnad eller 
 fakturaunderlag
› Stöd för Projektledare, Beställare, 
 Utförare, Försäljning, Inköp och Ekonomi

En samlad bild av kunden tvärs ekonomi-/
affärssystem och projektstyrning
› Order, Status på projekt och fakturering 
kan dagligen överblickas på alla nivåer
› En informationskälla för alla projekt. 
 Ordning och reda tar bort dolda strul- 
 kostnader
› Samlad projektinformation, exempelvis av  
 Projekt, Anbud/Offert, Produktionskalkyl,  
 Avstämning, Prognos, Bokförda intäkter  
 och kostnader, Grafisk resursplanering,  
 Dokumenthantering, Tidrapportering och  
 Fakturaunderlag.

Mobila lösningar skapar snabba åtgärder 
och en enklare vardag för alla ute på fältet
› Lösningar för att kunna sköta de vanligaste 
 processerna och att fånga upp ändringar  
 direkt från mobilen

Vi hjälper er optimera och mobilisera 
era processer efter era behov!
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Erbjudandet gäller vid 
bokning t o m  

30 november 2015. 



Vi bjuder på en workshop där vi hjälper er att identifiera förbättringspotential genom att 
steg för steg gå igenom era processer och visar på hur de kan förbättras med vår lösning! 
Workshopen kräver ett litet förarbete, vi kommer därför att skicka ut ett frågeformulär 
och följa upp med ett telefonmöte inför workshopen.

Observera att denna workshop är helt kostnadsfri och ni förbinder er inte till någonting. 

Om ni heller vill starta med en enklare diskussion så kan ni helt förutsättning slöst åter- 
koppla till oss för att få när mare information.

Vi bjuder på kostnadsfri Workshop!

Agenda

› Genomgång och demo av några  
 processer i vår lösning för integrerad 
 projektstyrning

› Genomlysning av er affärsprocesser  
 och behov/krav på en lösning

› Dokumentation och förslag till   
 sammanställning av hittills 
 identifierad Gap/Fit områden

› Övergripande projektplan och   
 prisindikation för ett införande

Svara idag!
Anmäl ert intresse för denna workshop här:  DynamicsAX@se.fujitsu.com 

OBS! Erbjudandet gäller vid bokning t o m 30 november 2015. 
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Våra lösningar inom projekthantering och affärsoptimering bygger på Microsoft Dynamics 
AX som affärssystem och C7 vilken är en Fujitsu produkt utvecklad på Microsoft plattform.

Microsoft Dynamics är en företagslösning med stöd för branschspecifika och operationella 
affärsprocesser, tillsammans med heltäckande ERP-funktionalitet. 

Fujitsu samarbetar nära Microsoft både lokalt och globalt som certifierad guldpartner. 

Varför ska du välja Fujitsu Dynamics AX + C7 ?  
› Lösningen stödjer hela kedjan från offert till uppföljning av projekt, inköp, lager, 
 fakturering, kund och leverantörsreskontra och redovisning

› Fujitsu har djupt bransch- och process kunnande och stark applikationskompetens

› Vi hjälper dig effektivisera och mobilisera dina processer 

› Fujitsu har en lång meritlista på installationer i både svenska och globala företag

› Fujitsu har ett nära samarbete med Microsoft 

› Fujitsu har internationell kapacitet inklusive offshore

Nära samarbete med Microsoft 

"Fujitsus lösning ger stora fördelar genom 
ett effektivt IT-stöd för Empowers processer, 
snabb och effektiv hantering av serviceorders 
och ett mobilt stöd som sparar både pengar 
och miljö."

 
Daniel Zachariasson, Head of IT, Empower AB

shaping tomorrow with you

Mer information och kontakt:
se.fujitsu.com
DynamicsAX@se.fujitsu.com

http://www.fujitsu.com/se/
mailto:DynamicsAX%40se.fujitsu.com?subject=

