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Visma Public Budget och Prognos 
+ Stratsys
- en integration för din effektiva mål- och budgetprocess

Visma Public Budget och Prognos är ett 
effektivt stöd för budgetprocessen som 
inkluderar budget, prognoser och analyser. 
Med Stratsys samlas styrdokumenten på 
ett ställe och kopplingarna mellan mål, 
mått och aktiviteter i planeringen 
visualiseras grafiskt med en röd tråd.

Undvik dubbelarbete
Lägger du ner mycket tid på att stämma av och  
presentera budgets och verksamhetsplaner. Vill  
du ta ett kra�fullt steg mot en effektivare  
verksamhetsstyrning?

En integration mellan Visma Public Budget och 
Prognos (BoP) och vår partner Stratsys, ger dig ett 
optimalt stöd åt hela mål- och budgetprocessen. 
Dessutom slipper du dubbelarbete. Systemen ingår 
i Visma Public Business Suite, den marknadsledande 
lösningen för offentlig verksamhet inom ekonomi, 
HR och lön.

Minimerat manuellt arbete
En integration mellan BoP och Stratsys är en  
lösning som sätter användaren i centrum. Istället 
för att hantera ekonomi- och verksamhetsstyrnin-
gen åtskilt, får du möjlighet att överblicka allt i en 
samlad vy. 

Information som skapas i BoP integreras i Stratsys 

med några få knapptryck. Där kan du sen enkelt 
skapa och tillgodose hela organisationens behov av 
månads-, kvartals- och årsredovisningar. Genom att 
effektivisera rapporteringen får du mer tid över till 
analys och uppföljning av verksamheten.
 
Uppdateringar i Realtid
Alla ändringar sker i realtid och uppdaterar samtliga 
enheter. På så sätt är du försäkrad om att alltid ha 
tillgång till de senaste siffrorna – och att rätt siffror 
återspeglas i rapporteringen.

Den kompletta lösningens innehåll: 
 � Sammanhållen målstyrning från kommun- 
övergripande ner till enhetsnivå.

 � Planering av mål, nyckeltal och aktiviteter.
 � Ekonomisk budgetering.
 � Löpande uppföljning av målarbetet och  
ekonomiska prognoser.

 � Integration mellan BoP och Stratsys:
• Gränssnitt.
• Tabellintegration.

https://www.visma.se/enterprise/om-enterprise/
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1. Kontakt

Fyll i intresseanmälan

Möte med representant

3. Imple-
mentering

Installation av moduler

Utbildning i systemen

Uppsättning och 
inhämtning av rapporter

2. Workshop

Gå igenom nuläget

Ta fram en målbild

4. Dri�start

Test och 
leveransgodkännande

Dri�sättning

Gå igenom 
förutsättningarna

Projektplan klar

4 Steg för att komma igång
Visma har tillsammans med Stratsys tagit fram ett 
gemensamt arbetssätt för en smidig integration.

1. Kontakt
E�er intresseanmälan blir du kontaktad av vår 
säljare som bokar in ett första möte. På mötet 
presenterar vi vår modell och bokar tid för en 
workshop.

2. Workshop
Under workshopen går vi igenom förutsättningarna:
• Hur använder organisationen BoP & Stratsys idag.
• Målbild med projektet.
• Tekniska förutsättningar.
• Kunskapsmässiga förutsättningar.
• Summeras i en projektbeställning samt  

projektplan.

3. Implementering
Implementeringsfasen  omfattar:
• Installation av moduler.
• Teknisk uppsättning.
• Mappning.
• Uppsättning av rapporter.
• Inhämtning av BoP rapporter till Stratsys  

uppföljningsrapporter.
• Utbildning.

4. Dri start
• Test och godkännande.
• Dri�sättning.

Om Visma Enterprise
Visma Enterprise har 50 års erfarenhet av att 
erbjuda lösningar som automatiserar ekonomi-, 
HR- och löneprocesser. Med kompetens, 
innovation och pålitlighet effektiviserar vi svensk 
offentlig sektor samt stärker svenska företags 
och organisationers konkurrenskra�.
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