
Vill du veta mer? Kontakta Visma Enterprise på: 
010-141 15 00 • sales.enterpriseab@visma.com • visma.se/enterprise

Visma Affärslösningar – Tid och Projekt
- enkelt att styra, administrera och rättvist kostnadsfördela projekt

Håll koll på tiden
Av kostnaderna i en kommun är normalt 60-70  
procent hänförbara till personalen. Rättvis kost-
nadsfördelning, enklare styrning/administration  
och bättre nyckeltalsjämförelser - är några av alla  
fördelar med Vismas Affärslösningar - Tid och  
Projekt. Det mobila lösningen gör det också enklare 
och mer flexibelt än någonsin att tidrapportera.

Tid och Projekt
Modulen Tid och Projekt ger dig möjlighet att  
effektivt skapa, styra och administrera projekt.  
Det blir även enklare att tidrapportera på interna/ 
externa projekt, eller interna tjänster som inte är 
kopplade till ett specifikt projekt. Rapporteringen 
sker veckovis och aktuella uppgi�er hämtas från  
kundreskontrans/interndebiteringens tabellverk. 
Modulen innehåller också funktioner för att  
godkänna tidrapporter, skapa interna/externa  
fakturor samt uppföljning av projekten.

Skapa ett projekt
Projekt skapas som huvudprojekt och delprojekt. 
Antalet nivåer är obegränsat och projekten byggs 
som trädstrukturer. Projektadministrationen består 
av flera delar. Tillsammans styr de hanteringen av 
projektet genom hela processen. Förutom grund-
uppgi�erna lagras information om fakturering,  

Ökar kvaliteten på din tid- och  
projektredovisning samt underlättar  
rapporteringen med ett mobilt 
gränssnitt

kontering, vilka användare som ska kunna 
tidrapportera på projektet och produktspecifika/ 
generella uppgi�er om artiklar och priser.

Godkänna och skapa fakturor
Det enskilda projektets krav på styrning avgör om 
tidrapporten ska godkännas av användaren eller av 
projektledaren/-administratören. Godkända rapport-
erade timmar ligger automatiskt till grund för  
fakturering via interndebitering eller kundreskontra.

Uppföljning
Modulens funktion med fördefinierade analysfrågor 
ger dig en snabb överblick över projektets status 
och underlättar din uppföljning. Ett klick ger dig 
svaret på hur det ser ut för respektive projekt med 
avseende på planerade/genomförda timmar samt 
budgeterat/ redovisat ekonomiskt utfall. Ett annat 
ger dig status på tidrapporter, för de användare som 
förväntas arbeta i projektet.

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