
UTMANINGAR MED PROJEKTBASERAD 
VERKSAMHET 

Att samordna hela flödet från projektupplägg, planering och budgetering till fakturering och uppföljning är inte 
helt enkelt. Speciellt inte om detta hanteras manuellt eller där processerna är spridda i flera system.

Ofta tar det lång tid att skapa nya projekt och det görs inkonsekvent, vilket påverkar datakvalitén och viktiga 
nyckeltal. Det är också svårt att få en precis bild av resursbehovet och hur tillgängliga resurser ska planeras mest 
effektivt. Faktureringsprocessen är en annan tidskrävande process och som många gånger är otydlig, vilket 
resulterar i flertalet korrigeringar och missnöjda kunder. 

SKAPA NYA PROJEKT

BUDGET & PLANERING

RAPPORTERING AV 
TID OCH KOSTNAD

UPPFÖLJNING

FAKTURERING

          PROCESS                                              UTMANING                                                         LÖSNING

Det tar lång tid att skapa nya projekt och det 
görs inkonsekvent. Det påverkar datakvalitén 
och viktiga nyckeltal. 

Konsekvent uppsättning av nya 
projekt som görs snabbt med 
bibehållen datakvalitet och 
förberedda nyckeltal.

Det är svårt att få en precis bild av aktuellt 
resursbehov och hur tillgängliga resurser 
planeras mest effektivt. Resursplanering är 
tidskrävande och svårt att uppdatera med 
alla förändringar som sker.

Smidig planering med full tillgång 
till den information som krävs, med 
individuell kalenderplanering är det 
enkelt att genomföra förändringar.

Det är väldigt tidskrävande och en stor 
administrativ börda att tidrapportera. Arbete 
blir felrapporterat, missas i fakturering eller 
glöms bort. Detta resulterar i kreditering och 
missnöjda kunder.

Tid och kostnadsrapportering görs i 
ett lättillgängligt och användarvänligt 
gränssnitt som uppmuntrar ett 
strukturerat arbetssätt.

Faktureringsprocessen är tidskrävande och 
inte så specifik. Detta resulterar i missnöjda 
kunder och många korrigeringar.

Faktureringsprocessen är effektiv 
och flexibel. Det genereras precisa 
fakturor som presenteras för 
kunden på ett önskvärt sätt.

Det saknas vinst- och kostnadsindikatorer. 
Det är svårt att följa upp var de ekonomiska 
händelserna genereras.

Redovisningen av projekt är 
heltäckande och lättförståelig. 
Data presenteras i önskat format.

Fem vanliga utmaningar i projektbaserad verksamhet



Dra nytta av teknologin
För att öka kontrollen samt minimera kostnad och tidsåtgång vid projekthantering kan företag implementera 
projekthanteringssystem som hanterar alla delarna i projektflödet. Den lösning som vi på Sopra Steria erbjuder 
är ett heltäckande och anpassat projekthanteringssystem baserat på affärssystemet Microsoft Dynamics NAV. 

Lösningen ger ditt företag alla de verktyg som behövs för en projektbaserad verksamhet, oavsett vilken storlek 
företaget har. Funktionaliteten spänner över alla viktiga stödprocesser i din verksamhet som exempelvis resurs-
hantering, projektledning och försäljning, vilket bidrar till god insikt och kontroll över alla kritiska affärsprocesser.

Med funktioner som resursplanering ser du till att rätt medarbetare arbetar där dennes kompetens ger mest nytta. 
Du kan också sätta upp en budget för projektet och få total kostnadskontroll genom spårbarhet på transaktions nivå. 

Vårt projekthanteringssystem drar nytta av den ledande Microsoftteknologin och implementeras med fördel i en 
skalbar molnlösning. På så sätt kan du utföra dina arbetsuppgifter, var du vill, när du vill. Exempelvis kan du enkelt 
kolla dagens arbetsaktiviteter och rapportera och godkänna tid med hjälp av telefonen.

Du kan också välja att integrera projekthanteringssystemet med Office 365, vilket möjliggör stor flexibilitet till att 
kunna koppla in andra appar som passar just din verksamhet. Finns det äldre system i drift? Vår lösning har stora 
integrationsmöjligheter mot tredjepartslösningar och du kan därför fortsätta använda det gamla systemet i din 
linjeverksamhet.

Vilka är vi?

Sopra Steria är ett internationellt konsult-
företag som är ledande inom digital 
transformation av medelstora och stora 
organisationer. Vår unika kombination av 
specialistkompetens inom både verksam-
hetsutveckling och IT ökar värdet på och 
användbarheten av våra kunders satsningar. 
I världen är vi mer än 42 000 medarbetare. 
375 av oss finns här i Sverige.

 

Delivering Transformation. Together

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Vi berättar gärna mer om hur ditt företag kan dra 
nytta av och växla upp med 
moderna projekthanteringslösningar. Kontakta 
gärna någon av oss så ger vi dig mer information.
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christer.soderholm@soprasteria.com
+46 70 896 60 73
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