Prosjekt og timeregnskap
Xledger Prosjekt gir deg komplett løsning for timeføring,
prosjektregnskap, -fakturering og ressursplanlegging
For å kunne ha god kontroll på prosjektene dine er det viktig å ha et prosjektstyringsverktøy som gir deg den fleksibiliteten og tilgjengeligheten du trenger. Det bør være
skalerbart slik at man kan håndterer både små og store prosjekter. Prosjektmodulen i
Xledger er et fullverdig prosjektstyringsverktøy med støtte for prosjektstruktur på flere
nivåer og dimensjoner.

Timeføring

Timeføring i Xledger er enkel og intuitiv, med mulighet for egendefinerte timekoder for
effektiv timeføring. Med mulighet for både daglig og periodisk timeføring kan brukerne
selv velge det som passer dem best. Timeføring kan gjøres på flere nivåer som f.eks.
prosjekt, kunde, oppgave, oppdrag og objekt. I tillegg finnes det et fritekstfelt for
kommentarer. Oppsett av attestasjonsansvarlig gir mulighet for godkjenning av
timelister på overordnet nivå. Ansattforsiden viser en oversikt over bl.a. registrerte
timer per prosjekt, oppgave og periode.

Prosjektregnskap

Prosjektmodulen i Xledger støtter hierarkisk prosjektregnskap for bokførte inntekter og
kostander i hovedbok. Timeregnskapet er basert på kalkulatoriske inntekter og
kostnader fra timeføringen. Forhåndsdefinerte spørringer og rapporter gjør det enkelt å
rapportere på de ulike prosjektdimensjonene. Du vil til enhver tid ha god oversikt over
status for dine prosjekter.

Prosjektfakturering

Fakturagrunnlaget for prosjektfakturering genereres automatisk basert på timeføring,
reiseregning, direkte utlegg, faste betalingsoppsett og viderefakturering av utlegg i
hovedbok med påslag. Fakturagrunnlaget kan redigeres underveis i faktureringsløpet,
helt frem til faktura er produsert. Egendefinerte fakturaoppsett med fakturaforside og
spesifikasjoner gir mulighet for å tilpasse fakturaoppsettet til ditt selskaps behov.

Ressursplanlegging

Planlegging av fremtidig ressursbruk er sentral for mange selskaper. Xledger har
funksjonalitet for ressursplanlegging på alle prosjektdimensjonene med automatisk
kalkulering av prosjektbudsjett. Dette gjør Xledger til et fullverdig
prosjektstyringsverktøy der faktisk timeføring og prosjektregnskap kan rapporteres mot
planlagt ressursbruk og budsjett.

Fakta
• Prosjektstruktur på flere nivåer
og dimensjoner
• Daglig og periodisk timeføring
med godkjenning av timelister
• Timeregnskap basert på
timeføring med påløpte og
bokførte inntekter og kostnader
• Arbeidsplan med kalender og
standard arbeidstid
• Tilgangsstyring for ansatte og
prosjektledere
• Løpende oppdatert oversikt
over status og lønnsomhet
• Prosjektfakturering med støtte
for både fastpris og løpende
avregning
• Automatisk generering av
fakturagrunnlag basert på
timeføring, reiseregning, direkte
utlegg, faste betalingsoppsett
og viderefakturering av utlegg i
hovedbok
• Egendefinerte fakturaoppsett
med forside og spesifikasjoner
• Prosjektregnskap basert på
faktiske inntekter og kostnader i
hovedbok
• Inntektsbokføring med
inntektsberegning istedenfor
faktura
• Automatisk overføring av timer
til lønnsgrunnlag
• Styring og kontroll av interne og
eksterne prosjekter
• Ressursplanlegging på flere
dimensjoner med automatisk
kalkulering av prosjektbudsjett
• Forhåndsdefinerte spørringer
og rapporter
• Standard prosjektrelaterte
roller med ulike tilgangsnivå
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