PROJEKT & TID

Tidrapport. Projekt. Fakturering
Fakturerar ni resurser men inte artiklar? Är ni ett konsultbolag där tidrapporter ska godkännas?
Paketet är till för er som har ett inflöde på tid att fakturera och vill ha en färdigpaketerad faktureringsprocess till kund, och
frånvarohantering till ert lönesystem. Få kontroll på era tidrapporter, så du aldrig missar en debiterad timme. Få spårbarhet
och historik och möjligheten att göra uppföljning på era kundprojekt.

Bygg på ditt StreamLine Start
Ha StreamLine Start i botten, paketet som ger dig grundläggande flöden i redovisning och fakturering. Bygg sedan på med
Projekt & tid i ditt Dynamics 365 Business Central för att effektivisera era processer för tidrapportering och kundprojekt.
Tillsammans med tilläggsappen StoryPoint från Smartapps, får du de funktioner du behöver för att få kontroll och tidsbesparing i ditt in- och utflöde av tid i din verksamhet.

Projekt & tid innehåller:
 Uppsättning av standardiserat flöde av projekt & tid i Business Central
Vi levererar en uppsättning av ett standardiserat flöde av projekt- och tidhantering i Business Central.

 Uppsättning av resurser och personal
Vi skapar register över era resurser och er personal, med underlag vi får från er. På så vis finns alla som ska tidrapportera
upplagda i Business Central direkt från start.

 Tidrapporter med godkännandefunktion
Vi skapar upp tidrapporter framåt i tiden. Efter underlag från er parametersätts rätt godkännare till rätt tidrapportör.

 Projektmallar
Ni får standardiserade mallprojekt att kopiera era egna projekt från, för att förenkla uppläggning av nya kundprojekt.

 Frånvarohantering
Vi skapar möjligheter att även registrera frånvaro direkt i tidrapporter. Med instruktioner kan ni sedan skapa fil som laddas
upp till just ert lönesystem.

 Projektlayoutmallar
Ni får standardiserade projektlayoutmallar, de som vi vet våra kunder använder som mest. Med olika projektlayouter kan era
projektfakturor mot kund summeras och förtydligas precis som ni och kunden vill i just det specifika projektet. Ni kan även
skapa egna projektlayouter.

 Två timmars grundutbildning online, innan driftstart
För att lära sig det standardiserade flödet i Projekt & tid ingår två timmars grundutbildning online, under leveransveckan.

StoryPoint
I det här paketet ingår StoryPoint, tilläggsappen från Smartapps som effektiviserar er hantering av Projekt & tid i Business
Central. För StoryPoint kommer ni debiteras 99 kr per Essential licens och månad och 10 kr per Team member licens och
månad.

Pris
Priset består av ett fastpris för implementeringen samt en
löpande rörlig del i form av licens som påverkas av antalet
användare.
I tabellen visar vi exempel på vårt vanligaste upplägg.
Uppstartskostnad

Löpande licenskostnader per användare
StoryPoint, Essential användare
StoryPoint, Team member
Extra Business Central licenser
Essential licens för projektadministratörer
Team member licens för tidrapportörer

25 000 kr

Ta nästa steg.

Kom igång med Projekt & tid redan idag!
Ta kontakt med oss på info@nabsolutions.se eller läs mer på vår hemsida.

99 kr/mån
10 kr/mån
612 kr/mån
70 kr/mån

