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Produktbeskrivelse
Prisme Projekt- og resursestyring

Giver dig et effektivt overblik over dine resurser (medarbejder, materiel,
omkostninger og lagervarer) både med planlægning og forbrug fordelt på dine
projekter, så som anlægs-, service- og driftsprojekter samt projekter af mere
administrativ karakter.

Mange typer projekter
Offentlige virksomheder gennemfører mange forskellige typer
projekter, og har i den forbindelse brug for at styre resurserne i hvert
enkelt projekt. Der er tale om såvel løbende driftsprojekter, serviceprojekter og anlægsprojekter samt projekter af mere administrativ
karakter.
Fujitsus løsning
Fujitsu har som overbygning på Dynamics AX projektmodul udviklet
en løsning til Prisme, som understøtter løsningen af disse opgaver
effektivt. Med Prisme Projekt- og resursestyring får du mulighed for
at styre dine projekter ved hjælp af interne projekter, fastpris- og
efter regning projekter.
Projekthierarkiet skaber et hurtigt overblik over hoved- og underprojekter. Den intuitive brugergrænseflade giver projektlederne
effektiv indsigt med projekternes stadie i forhold til det forventede.
Derudover kan man budgettere og løbende følge op på alle
projekternes faser.
Fordelene
Ved at bruge Projekt- og resursestyring kan man opnå en række
fordele:
■ Forbedret overblik over samtlige projekter – uanset projekttype.
Side 1 af 2 / 10.06.2016

■ Effektiv styring af projektomkostninger.
■ Fakturering af aftalte priser eller efter forbrug.
■ Synlighed over indsatsområder og milepæle.
■ Analyser og statistikker.
■ Medarbejdere kan selv registrere tid – enten via timesedler eller
som webindberetning via PrismeTid. I PrismeTid er der endvidere
mulighed for indberetning af materiel- og vareforbrug, samt
visning af medarbejdersaldi. Leder godkendelse er en del af
løsningen.
■ Mulighed for materielstyring og opfølgning på driftsomkostninger
og afskrivninger.
■ Med integration til Servicemodulet, kan der oprettes aftaler om
faste serviceopgaver samt styring, opfølgning og fakturering af
disse.
■ Styring af udlånt materiel.
■ Styring af certifikater med advisering om udløb.
■ Intuitiv brugergrænseflade.
■ Mulighed for planlægning og tilknytning af resurser samt integration med Microsoft Project.
Synlige resurser
Med Prisme Projekt- og resursestyring får man fuld kontrol med
resurseindsatsen og kan følge op på resultaterne. Såvel jeres egne
resurser – medarbejdere, materiel og varer – som eksterne leverancer registreres i modulet. Via fleksible konteringsprofiler opdateres de
øvrige moduler straks. Forespørgsler og statistik på forbruget er tilgængelige på såvel de enkelte projekter som på tværs af flere
projekter.
Integration
Prisme Projekt- og resursestyring er fuldt integreret med Prismes
øvrige moduler, så som Finans, Debitor, Kreditor/Indkøb, Personale,
Lagerstyring, Servicestyring og Produktionsstyring. I praksis medfører
det, at kreditorfakturaer kan betales, varer kan hentes fra lager og
fakturaer udskrives, hvorefter kravene indgår i betalingskontrol.
Til/fra øvrige Prisme moduler kan der bores ned i posteringerne med
fuld sporbarhed.
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Med udgangspunkt i medarbejdernes timeindberetninger, tillæg
(ekstratimer) og fradrag (afspadsering, ferie m.m.) kan disse
overføres til lønsystemet.
Der er etableret integration fra flere tanksystemer (brændstof),
hvorved forbrug kan ajourføres på det enkelte materiel.
Alt efter kundernes krav og ønsker, vil der kunne etableres
integration med webbaserede opgavestyringssystemer.
Rapportering og analyse
Prisme projektrapporter samt en række standardrapporter opfylder
jeres behov for dokumentation af projekternes indhold. Ligesom der
er direkte integration til Microsoft Excel. Den medfølgende OLAP
rapportering giver projektlederen unikke analysemuligheder, hvor
data via Microsoft Excel kan vises i en interaktiv pivottabel og
analyseres yderligere eller fremstilles grafisk.

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.

Tidstro medarbejdersaldi (afspadsering, ferie, feriefridage, omsorgsdage og seniordage) giver medarbejderne et hurtigt overblik over
deres egne indberetninger. Endvidere giver lønopgørelsen overblikket over hvilke tillæg/fradrag, der indberettes til lønsystemet.
Et materielregnskab med omkostninger, afskrivninger og indtjeninger er naturligvis også en del af modulet.
Web adgang
Med Dynamics AX Enterprise portal skabes der mulighed for en
rollebaseret adgang til projektmodulet fra jeres intranet eller
internettet.

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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