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Produktbeskrivelse
Prisme

Prisme er baseret på Microsoft Dynamics AX og indeholder Økonomi- og resursestyring, Debitor, Ledelsesinformation og eHandel til danske kommuner og regioner.

Løsningen understøtter fuldt ud de fem principper for it-arkitektur,
som er fastlagt af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling:
■ Interoperabilitet
■ Sikkerhed
■ Åbenhed
■ Fleksibilitet
■ Skalerbarhed.
Prisme kan indgå i eksisterende infrastruktur med tynde klienter,
som stiller begrænsede krav til pc og netværk. Desuden udvikles
løbende mobile løsninger for adgang via pda og smartphone.

Stigende krav
Kravene til den offentlige sektors økonomistyring og digitalisering er
stadig stigende med uændrede eller færre resurser til rådighed.
Derfor er der behov for effektive og brugervenlige løsninger, som kan
understøtte de daglige processer og integrere med andre it-løsninger.
Fujitsus løsning
Fujitsu har gennem samarbejde med danske kommuner og regioner
udviklet Prisme til brug for økonomistyringen. Prismes funktionalitet
udvides fortsat i tæt dialog med kunderne og i takt med Microsoft
Dynamics’ teknologiske udvikling.
Med Fujitsus overbygning på Dynamics udgør Prisme en omfattende
og fuldt moderne it-økonomiløsning til kommuner og regioner. En
løsning der skaber sammenhæng mellem økonomistyring og den
digitale forvaltning.
Prisme er standard
Prisme er baseret på standardsystemet Dynamics AX, som er
Microsofts topprodukt på markedet for virksomhedssystemer.
Prisme integrerer med sin standardteknologi til kontorprodukter
som tekstbehandling og regneark, samt andre løsninger baseret på
internetstandarder, åbne databaser, XML og .Net-arkitektur.
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Kundens fordele i Prisme
Ved at bruge Prisme opnår I følgende fordele:
■ Øget overblik og forbedring af de økonomiske styringsmuligheder.
■ Forenkling og effektivisering af arbejdsprocesser.
■ Fleksibel understøttelse af styringsprincipper, forretningsgange og
organisatorisk struktur.
■ Fremtidssikret standardteknologi.
■ Driftssikker løsning og højt serviceniveau med udgangspunkt i
jeres behov.
Kernefunktionaliteten i Prisme
Prisme dækker disse hovedområder:
■ Budget.
■ Regnskab.
■ Debitor.
■ Kreditor.
■ Indkøb og elektroniske bilag.
■ Udgiftsrefusion/rejseafregning.
■ Beboermodul.
■ Bankafstemning.
■ Anlægsregnskaber.
■ Anlægsaktiver.
■ Periodisering/likviditetsstyring.
■ Decentral økonomi.
■ Projekt- og resursestyring.
■ OLAP analyse/rapportering.
■ Ledelsestilsyn med afrapportering.
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Alle Prismes moduler er fuldt integrerede, hvilket eliminerer behovet
for filoverførsler og afstemninger. Økonomi- og projektstyringen går
hånd i hånd med indkøb, kreditor- og debitorstyring med fuldt
elektronisk workflow af indgående fakturaer og rapportering.
Medarbejderne kan med andre ord koncentrere sig om at løse
kerneopgaven - styring af økonomien.
Prisme giver fuld understøttelse af økonomistyringen - såvel centralt
for økonomibrugere, som er specialister med adgang til avancerede
funktioner i en dedikeret klient, som decentralt, hvor lejlighedsvise
brugere i en let tilgængelig web brugergrænseflade kan løse de
daglige økonomiopgaver. Således understøtter Prisme effektivt
opgaven med budgetopfølgning og ledelsestilsyn for den budgetansvarlige leder.
Implementering og service
Fujitsu implementerer Prisme efter en metode, der har stået sin
prøve i en række projekter, som alle er fuldført til tiden til vores
kunders tilfredshed.
Vi konverterer data fra kundens hidtidige systemer, så overgangen
bliver smertefri. Efter idriftsættelse er Fujitsu til rådighed med
personlig support og service, samt dialog om fortsat udvikling af
løsningen.
Via snitflader understøttes integration med alle relevante fagsystemer.
Fujitsu tilbyder Prisme i en driftssikker servicebureauløsning med
samme brugervenlige fleksibilitet og effektivitet, som er kendt fra
den lokale løsning.

Fujitsu løser opgaven
Flere kunder baserer allerede deres økonomistyring på Prisme.
Løsningerne er solgt til følgende kunder.
Regioner
■ Region Syddanmark.
Kommuner
■ Allerød Kommune
■ Ballerup Kommune
■ Brøndby Kommune
■ Egedal Kommune
■ Esbjerg Kommune
■ Faaborg-Midtfyn Kommune
■ Faxe Kommune
■ Frederiksberg Kommune
■ Frederikssund Kommune
■ Glostrup Kommune
■ Gribskov Kommune
■ Haderslev Kommune
■ Holbæk Kommune
■ Høje-Taastrup Kommune
■ Kolding Kommune
■ Middelfart Kommune
■ Nyborg Kommune
■ Næstved Kommune
■ Randers Kommune
■ Silkeborg Kommune
■ Skive Kommune
■ Slagelse Kommune
■ Varde Kommune
■ Vejen Kommune
■ Viborg Kommune
■ Aalborg Kommune.
Trafikselskab
■ Midttrafik.

Fujitsu
Fujitsu er Japans førende ICT (Information and Communication
Technology) virksomhed og tilbyder en komplet portefølje af
teknologiprodukter, løsninger og services. Omkring 156.000 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.

Kontakt
FUJITSU A/S
Adresse: Lautrupbjerg 9, 2750 Ballerup
Telefon: 44 89 44 89
e-mail: info@dk.fujitsu.com
Fujitsu A/S har ophavsret til materialet og
tager forbehold for, at oplysningerne er
fuldstændige, opdaterede og korrekte.
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