Foqus Project Web
Du kender spørgsmålene. Hvor mange timer har
medarbejderne brugt på projektet? Og hvor mange
penge har de brugt på projektet? Det vil du vide.
Hurtigt og præcist. Svaret fås med Project Management Web.
OVERBLIK OVER MEDARBEJDERNES TIMER OG UDLÆG
Med Foqus Project Web, der er en tillægsløsning til Dynamics NAV
Standard Sag eller til overbygningen Foqus Project, kan du via en internetbrowser registrere tid og omkostninger samt foretage godkendelse
mod projekter/sager.

WEB-LØSNING GIVER NEM ADGANG FOR ALLE
Foqus Project Web er udviklet, så time- og udlægsregistreringen er
simpel, hurtig og effektiv for brugeren. Løsningen kører i en internetbrowser, som de fleste medarbejdere anvender i deres dagligdag, og
derfor er løsningen nem at implementere.
Foqus Project Web er tiltænkt de medarbejdere i din virksomhed, der
som udgangspunkt kun skal registrere timer og udlæg samt foretage
godkendelse af disse registreringer – og dermed ikke har behov for
hele systemet.

FOQUS PROJECT WEB TIL
MICROSOFT DYNAMICS NAV
•
•
•
•
•

Effektivt overblik over timer og omkostninger
Overblikket giver bedre budgetstyring
Stærkt grundlag for hurtig og præcis fakturering af
kunderne = bedre cash flow
Adgang for alle via web
Nem og brugervenlig godkendelse

REGISTRERING AF TIMER OG UDLÆG
Den enkelte medarbejder har adgang til sin egen individuelle timeseddel, hvor han/hun kan se og registrere sit forbrug af timer og udlæg på
de projekter/sager, som vedkommende har arbejdet på. Systemet
håndterer forbrugsregistrering mod både interne og eksterne projekter, fordi Dynamics NAV selv holder styr på, om den enkelte transaktion kan viderefaktureres eller ej.
Derudover kan systemet ved simpel opsætning håndtere flexregulering automatisk i forhold til medarbejderens normtid. Systemet kan
også holde styr på medarbejderens ferieregnskab (både ferie og feriefridage). Din medarbejder har også mulighed for at registrere rejseudgifter (km-godtgørelse, parkering, brobillet m.m.) samt andre former for udlæg. Tidsregistreringen kan konfigureres til daglig, ugentlig
eller månedlig indtastning, og den håndterer også sags- eller
projektspecifikke priser, som er sat op i Dynamics NAV.

www.foqusproject.dk

Med Focus Project Web får din
virksomhed mulighed for at kunne
styre projektet i forhold til
budgettet
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GODKENDELSE - NEMT OG BRUGERVENLIGT
Systemet kan konfigureres til to forskellige typer af godkendelse: Enten at
projektlederen godkender for egne projekter, eller at lederen godkender
for en række medarbejdere. Godkendelsen bliver vist i et brugervenligt
billede med mange muligheder for filtrering, så du hurtigt kan rette og godkende hver enkelt medarbejders tid og udgifter.
Den, som foretager godkendelsen, har også mulighed for at rette i forbruget eller afvise det og dermed sende timesedlen tilbage til brugeren, før
den bliver endeligt godkendt.

ONLINE MED DYNAMICS NAV
Løsningen er online med Microsoft Dynamics NAV-klienten, så der er ikke
behov for natlige kørsler til synkronisering eller andre former for integrationer.
Løsningen giver overblik over, hvordan ressourcerne bliver anvendt og
danner grundlag for hurtig og præcis fakturering af kunderne. Dermed går
din virksomhed ikke glip af indtjening på grund af dårlig registrering, og
cash flowet bliver forbedret.
Med Foqus Project Web får din virksomhed mulighed for hurtig og præcis
registrering af medarbejdernes timer, og det er vigtigt for at kunne styre
projektet i forhold til budgettet.
For yderligere information, kontakt os på www.foqusproject.dk
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