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Produktbeskrivelse
Prisme Serviceeftersyn

Organisationen, teknologien og omverdenen forandrer sig løbende, og det afleder
behov for nye arbejdsgange og ændret benyttelse af Prisme. Anvendes de mange
faciliteter i Prisme optimalt? Er der behov for effektivisering af arbejdsgangene?
Fordele ved Prisme Serviceeftersyn
Ved at få gennemført et serviceeftersyn, vil I typisk opnå følgende
fordele:
■ Mere tilfredse brugere.
■ Mere effektiv udnyttelse af investeringen.
■ Løsning af opgaverne med færre resurser og større effektivisering.
■ Ideer til nye anvendelsesområder.
Serviceeftersynets indhold og form
Serviceeftersynet foretages af en erfaren konsulent, som i samarbejde med jer planlægger indhold og form. Emner af interesse for
både superbrugere, administratorer og slutbrugere kan behandles.
Følgende er blot eksempler på optimerings- og effektiviseringstiltag,
som kan tages op.

Baggrunden
Serviceeftersynet kan målrettes alle kunder. Uanset om I har
implementeret Prisme for nylig eller har flere års erfaring som bruger,
vil et serviceeftersyn altid give et godt udbytte. Gennemgangen af
Prisme vil tage udgangspunkt i jeres konkrete anvendelse af de
forskellige faciliteter, og afdække om der er arbejdsgange, som kan
effektiviseres med Prisme.
For en ny kunde har implementeringen af det nye økonomisystem
ofte været en hektisk og tidskrævende proces. Man kan komme til at
overse faciliteter eller måske tillægge sig vaner, som er arvet fra det
tidligere økonomisystem.
Hvis I har været i drift med Prisme i flere år, vil et serviceeftersyn også
være interessant. Fujitsu holder løbende orienteringsmøder om ny
funktionalitet i Prisme, men har man enten ikke deltaget i
møderne, eller ikke har haft den fornødne tid til at udforske de nye
muligheder, vil et serviceeftersyn være en god måde at blive
opdateret på.

Side 1 af 2 / 10.06.2016

Generelt:
■ Brugergrupper/rettighedsstyring.
■ Rollebaseret startside.
Indkøb/bogføring:
■ Forretningsgange vedrørende bogføring.
■ Indkøb og fakturaflow.
■ Betalingsserviceaftaler BS+.
Finans:
■ Dimensionering af kontoplanen.
■ Afstemningsmodulet.
■ Automatisk bogføring af momsafregning til SKAT.
■ Økonomirapport/OLAP/FIE/Ledelsestilsyn.
■ Budgetmodeller og redigering af budgetposter.
Debitor:
■ Eksport/Import – er det automatiseret og kører det hensigtsmæssigt?
■ Opfølgning på batchafviklingen.
■ Hensigtsmæssig sammenhæng med bogføring af indbetalingskladder og import/eksport.
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Projekt og lager:
■ TastSelvTid/mobil timeindberetning.
■ Faktureres projektposteringer korrekt?
■ Udnyttes rapporteringsfaciliteterne?
■ Snitflader til løn, tanksystemer og GIS.
■ Medarbejdersaldi og maskinregnskab.
■ Efterberegning og lagerlukning.
Besøget kan for eksempel forme sig som en workshop med centralt
placerede medarbejdere, som en rundgang til slutbrugerne efter
nærmere aftale, eller som en kombination af disse aktiviteter.
Forudsætninger
Der er ingen særlige forudsætninger, men det er mest hensigtsmæssigt, at Prisme har været i drift i mindst tre måneder, og at
deltagerne har en relevant uddannelse i Prisme.

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.
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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