MARIProject
Effektiv projektstyring overblik når som helst og
hvor som helst.

Med
for SAP
Business One får du overblik
over din virksomheds aktiviteter,
indtægter og omkostninger.
Undersøgelser viser, at mindre og mellemstore virksomheder ofte bruger Excel til
projektstyring. Hvis antallet af sideløbende projekter stiger, så falder effektiviteten
og behovet for nye funktioner øges. Med MARIProject planlægger, styrer og
analyserer du alle virksomhedens projekter. Med SAP Business One har du fuld
kontrol over alle ﬁnansielle data, salgsdata samt dine kunderelationer.
Realtidsrapporter giver et opdateret billede af alle projekter - hvad enten du
beﬁnder dig på kontoret eller hos dine kunder. Du får altså mulighed for at
styre din virksomhed med kun én løsning.

Fordele for virksomhedslederen

Fordele for projektlederen

Fordele for medarbejderen

Alle informationer om virksomhedens projekter, omkostninger og indtægter er lige ved hånden ved hjælp af de rapporter, der følger med MARIProject. Der er fuld kontrol over
alle firmaets data, som præsenteres i et unikt rollebaseret
bruger-interface med foruddefinerede nøgletal (KPI). Herved
kan der hurtigt tages aktion på de KPI’er, der ikke lever op
til jeres fastsatte mål.

Som oftest arbejder projektmedarbejderne hos kunden.
Derfor kan der typisk være udfordringer med at have
et opdateret overblik over alle projekter. MARIProject
muliggør optimal ressourcestyring og giver et præcist
billede af leverede serviceydelser og omkostninger forbundet hermed og hjælper projektlederen med at bevare overblik og have fuld kontrol over aktive projekter.

Integrationen mellem MARIProject og SAP Business One
forenkler registrering af alle aktiviteter. Du undgår dobbeltarbejde med registrering af timer og rejseomkostninger, da alle projektdata er tilgængelige via Internet,
smartphones og tablets (IOS og Android). Det betyder,
at du kan registrere alle dine aktiviteter, mens du er på
farten. Og alle data gemmes med det samme i systemet.

Med MARIProjects for SAP Business One er alt inkluderet!

Tilbudshåndtering
Alle services er gemt i MARIProject med
omkostninger, salgspriser og omkosningsmetode. Når alle informationer i salgstilbuddet
er samlet, kan du med et enkelt klik se om
tilbuddet er profitabelt for din virksomhed.

Ressourceplanlægning
MARIProject gør det muligt ved hjælp af Ganttdiagrammer at planlægge ressourcer, tid og omkostninger i samme trin. Du får også vist virksomhedens
kapacitet af medarbejdere, hvilket gør det muligt ved
hjælp af træk&slip-funktionen at overføre ledige
ressourcer i den planlagte tid.

Tidsregistrering og
rejseomkostninger

Mobility

MARIProject hjælper medarbejdere med at
holde styr på projekttimer og rejseomkostninger, også via mobile enheder, så alle
serviceydelser og omkostninger er synlige
i systemet til brug for fakturering.

Du har øjeblikkelig adgang til opdateret
information fra forretningspartnere og
projekter via internet, smartphone og tablet
(IOS, Android). Du kan administrere forskellige
opgaver så som indtastning af timer, rejseomkostninger, godkendelser eller support, også
selvom du er på farten. Alle data
gemmes direkte i systemet.

Godkendelsesproces
MARIProject muliggører forretningsspecifikke
godkendelsesprocesser fx i forbindelse med
rejseomkostninger og services. Du bestemmer
hvilke services, der skal faktureres til kunden,
mens du godkender data.

Projektfakturering
MARIProject understøtter alle almindelige faktureringsmetoder: Fakturering til fast pris eller T&M, forudbetaling
etc. Du kan også definere omkostningsgrænser for et
projekt for at sikre overholdelse af budgettet. Baseret på
dine stamdata genereres automatisk alle dokumenter, så
som fakturaer, tilbud, leveringsinformationer etc.

Projektstyring
Projektdata (omkostninger, indtægter, planlagte og
udførte serviceydelser, varer etc.) er samlet i ét system.
Med de utallige rapporter, som følger med MARIProject,
kan du altid holde øje med den faktiske status på dine
projekter og altid få opdateret projektinformation.

ACOMI’s kernekompetence er at rådgive, designe og implementere
SAP-løsninger baseret på så meget standardfunktionalitet som muligt.
ACOMI’s konsulenter har beskæftiget sig med SAP ERP siden 1995, og vi er anerkendt for
vores tilgang til opgaverne i forbindelse med SAP-løsninger. Hos ACOMI ﬁnder du derfor
også nogle af de bedste og mest erfarne konsulenter på det danske marked, og vi har en
bred viden om de discipliner, der indgår i både store og små SAP-projekter. Ikke blot er
fagligheden omkring SAP meget høj – vi har først og fremmest ry for at levere det vi lover;
nemlig solide holdbare løsninger, som understøtter vores kunders behov og forretning.

Vores kernekompetence er at rådgive, designe og implementere SAP-løsninger; baseret på
så meget standardfunktionalitet som muligt. Vi engagerer os altid 100% i opgaverne og
arbejder målrettet mod at levere til rette tid og budget. ACOMI er desuden certiﬁceret SAP
Business One-forhandler. Dette innovative og brugervenlige ERP-system med indbygget
rapport- og analyseværktøj (BI) og Mobility er udviklet specielt til mindre og
mellemstore virksomheder på op til 500 brugere.
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