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Produktbeskrivelse
Prisme udgiftsrefusion

Sammenhæng med økonomi- og projektstyring i Prisme sikres gennem fuldt
integrerede arbejdsgange.

■ Integration til eIndkomst med automatisk indberetning af oplysningspligtige ydelser til Skat.
Integration er i højsædet
Udgiftsrefusion er en fuldt integreret del af Prisme. Det betyder, at
der ikke skal overføres data mellem forskellige systemer. Der er
direkte adgang til udgiftsrefusionerne, både på hoved- og linjeniveau fra de andre moduler i Prisme.
Modulet kan importere kreditkorttransaktioner fra Diners og
Eurocard. Medarbejderne slipper dermed for en række indtastninger,
men kan nøjes med ”markere” de eksisterende.
Modulet afleverer automatisk oplysningspligtige data til eIndkomst.
Fujitsus løsning
Fujitsu tilbyder Prisme Udgiftsrefusion, som et fuldt integreret modul
i økonomi-, udbetalings- og projektsystemet. Modulet håndterer
rejseafregning inklusiv time-/dagpenge og kilometergodtgørelse
samt refusion af diverse udlæg.
Hvis du allerede arbejder med Prisme, kan du fx registrere dine
Udgifter eller godkende andres udgifter via skærmbilleder med
velkendt opbygning og funktionalitet.
Fordele ved Prisme Udgiftsrefusion
Ved at bruge Prisme Udgiftsrefusion opnår I en række fordele:
■ Fuldt overblik over udgiftsrefusionerne.
■ Effektivisering af arbejdsgange – da manuelle indtastninger
minimeres.
■ Bore-op/bore-ned fra både finans- og projektstyring.
■ Integration med Diners og Eurocard, både firma- og medarbejderbetalte.
■ Medarbejdernes kendskab til Prisme genbruges.
■ Organisationsopbygning i Prisme – til gavn for andre arbejdsgange
(workflow).
■ Favoritruter, sparer indtastninger når samme rute tilbagelægges
flere gange.
■ Modulet kan anvende flere satser for kørsel, timedagpenge m.m.
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Hvor gør modulet en forskel?
Ved at genbruge kendskabet til Prisme, får du en hurtig implementering i organisationen.
Gennem online kontroller i de øvrige moduler i Prisme og elektroniske transaktioner fra kreditkort, minimeres fejlkilderne – både
tastefejl og de ”glemte” udgifter.
Workflow
Udgiftsrefusion anvender dynamiske workflows, hvor dokumenter
automatisk flyttes fra bruger til bruger, afhængigt af opsatte regler
for eksempelvis organisation, beløbsstørrelse og type.
Systemet giver mulighed for fast sekretærfunktion og midlertidig
delegering, eksempelvis i ferieperioder.
Udbetaling
Udbetaling sker automatisk via betalingskladden og NemKontoSystemet, blot medarbejderen er oprettet med cpr i Prisme.
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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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