Byg og Anlæg
Én samlet IT-løsning fra én IT partner

Historien bag Byg og Anlæg
”Ved at danne digital integration mellem de forskellige moduler, kan vores kunder arbejde smartere, spare tid og bl.a. fakturere
hurtigere og derved forbedre likviditeten. Alt hvad branchen har brug for af IT-værktøjer og systemer, er samlet i én løsning.
Vi vil gøre det simpelt, nemt og samtidigt sikkert at have ens IT hos én IT-partner og stadig med muligheden for at skalere ens
løsning op og ned efter behov.
Det er ikke sådan, at man nødvendigvis skal købe hele løsningen - vi har lavet 8 moduler, som kan integreres med hinanden, men
som også kan købes separat.
Der hvor vi er med til at gøre en væsentlig forskel, er i de tilfælde hvor kunden får hele IT-løsningen fra kalkulation, til
opgavestyring, til godkendelse og fakturering, for til sidst at efterkalkulere. Her oplever de en markant forskel på, hvad de bruger
af tid på det administrative arbejde og ikke mindst; hvordan arbejdsgangene kan optimeres, så det mærkes på bundlinjen.”
- Kim Friis, CEO IT-Effect.

Microsoft Dynamics 365 Business Central er motoren bag Byg og Anlægs løsningen - det giver dig som kunde flere fordele
som bl.a. sikkerheden i dine produkter, regelmæssige opdateringer og kontinuerlig videreudvikling på løsningerne.
Løsningen bliver vedligeholdt og I kan altid få vejledning, support og træning igennem os.
Byg og Anlægsløsningen består af 8 moduler og er designet til at kunne tilpasses jeres virksomhed.

Kim Friis, CEO IT-Effect

Microsoft Dynamics 365
Business Central
Få samlet alle processer i ét system
Fra oprettelse af sager, tilbud og opgaver til fakturering,
økonomisk overblik og budgettering.
Med Microsoft Dynamics 365 Business Central får I en samlet IT-løsning indeholdende både
sagsstyring, økonomistyring, dokumenthåndtering via SharePoint og muligheden for at
logge på systemet fra alle platforme - desktop, laptop, tablet eller smartphone.
ERP-løsningen fra Microsoft
Microsoft Dynamics 365 Business Central er en løsning, der kan vokse sammen med
virksomheden. Åbn op for flere funktionaliteter eller tilføj flere brugere - løsningen er
fremtidssikret og kan tilpasses virksomhedens behov.
Office 365
Systemet er integreret med Office 365, hvilket betyder smartere adgang til de forskellige
programmer, som anvendes i hverdagen. Yderligere betyder det også at det er nemt at
logge på via smartphone eller tablet, når medarbejderne er på farten.
Bruger i Navision i en ældre udgave?
Flere af vores moduler kan integreres til ældre versioner af Navision.
Kontakt salgsafdelingen for mere information på 87 43 10 00.

Èn samlet IT-løsning
IT-løsningen er designet til bygge-og anlægsbranchen med
integration til vores time-, materiale-, og ressourceregistrering
med fotodokumentation og godkenderpanel,
servicehåndtering.
Standardløsningen og motoren der integreres til, er Microsoft
Dynamics 365 Business Central. For at få en effektiv IT-løsning
til bygge- og anlægsbranchen kan løsningen, også integreres til
vores samarbejdspartnere som Continia, Sigma,
Lessor løn, Bluegaarden, Netronic, GS Group m.fl.
Rig mulighed for vækst
Løsningen kan designes efter jeres behov og forretningsgange.
Vi kan nemt skalere op og ned efter jeres ønsker ift.
antal brugere og adgangskrav.
En sikker løsning
Løsningen ligger i Microsoft Azure-skyen eller på lokale
servere, som opdateres jævnligt af Microsoft og giver jer mere
sikkerhed - vi vedligeholder jeres løsning og sørger for at
løsningen lever op til jeres krav.

Finansoptimering

Bankbetalinger direkte fra Business Central | Lønintegration
Digitale rapporter | Nem finanshåndtering
Bankbetaling direkte fra Microsoft Dynamics NAV med Payment Management modulet fra
Continia, giver jer muligheden for at godkende og sende betalinger til banken fra Dynamics
NAV.
Bruger I Bluegarden/Dataløn eller Lessor til lønadministrationen, så integreres det til jeres
NAV, der gør det nemt at håndtere lønnen. Bruger I et andet lønsystem er det ingen hindring vi
integrerer også til andre lønsystemer.
Spar tid, papir og porto med modulet ’Document Output’ - få digitaliseret jeres processer og
arbejd smartere. Continia Expense Management gør det muligt at holde styr på rejseudgifterne ved nem håndtering af kvitteringer på farten m.m. Se mere om Continia i videoerne.

Udvalgte samarbejdspartnere:

KS og aftalesedler
Alt samlet ét sted | Opretter automatisk logiske mappestier
Alle kan være med | Alle dokumenter tilgængelige i Sharepoint
Med Microsoft Office 365 SharePoint mappestruktuenr, får I en yderst nem og
overskuelig dokumenthåndtering.
Dokumenthåndteringen giver jer en automatisk mappestruktur, og I kan opsætte mails og billeder til at blive arkiveret, på den enkelte tilhørende
sag, så I altid har alle filer samlet ét sted.
Samtidig kan dokumentskabeloner oprettes automatisk, inklusiv de stamoplysninger der er opgivet på sagen/projektet.
Også KS, aftalesedler, tilstandsraporter m.m. kan oprettes fra mappestrukturen. Er der behov for underskrift på et KS, kan dette påføres via tablet
eller smartphone ude hos kunden, hvorefter skemaet kan gemmes direkte ned i mappestrukturen igen.
Et tilkøb til dokumenthåndteringen er mailarkivering,
som giver mulighed for at arkivere vigtige mails på den tilhørende sag i Microsoft Dynamics 365 Business Central
- direkte fra Microsoft Outlook.

Kalkulation og tilbud

Brug egne entreprise-, spjæld- og projektskabeloner
Integrér jeres kalkulationsprogram | Spar tid
I kan bruge jeres standard skabeloner, når I danner tilbud og kalkulationer. På
denne måde er det lettere at husker alle omkostningerne. Ved at lave
kalkulation og tilbud i Microsoft Dynamics 365 Business Central, kan I nemt
skifte det til at blive en ordre i systemet, når I har vundet projektet.
Vi integrerer med de fleste kalkulationsprogrammer via API/web-service
teknologi. Blandt andet integrerer vi til Sigma - kalkulationsprogrammet der
sikrer præcise beregninger på de branchespecifikke materialer, der typisk
anvendes til at danne tilbud.

Udvalgt samarbejdspartner:

Opgavestyring
Integreret time-, ressource- og materialeregistrering
Godkendelse | Fotodokumentation | Overblik

Let den administrative arbejdsbyrde og få effektiv digital projektstyring
med i jeres IT-løsning. Få timeregistrering der giver jer nem og let
registrering og godkendelse af timer, materialer, maskiner og ressourcer.
Har I behov for fotodokumentation, er der mulighed for at tage et billede
og logge det sammen med den tilhørende timeregistrering.
Godkenderpanelet giver jer muligheden for at rette og godkende timerne,
inden de sendes til fakturering ved bogholderiet. Fremover sendes der
kun godkendte registreringer til økonomisystemet.
Godkendere kan selvfølgelig også hjælpe hinanden med at godkende
timer ved ferie eller sygdom.

Servicehåndtering

Oprettelse af serviceopgave | Planlægning | Udførsel
Registrering og fakturering | Skab overblik

Er servicehåndtering en del af jeres ydelse, så kan I, ved hjælp af vores integration til
servicemodulet, håndtere servicekontrakter og opgaver og få komplet overblik over
serviceopgaverne, der automatisk integreres til opgavestyringen for det udførende
arbejde.
Serviceopgaven oprettes i Microsoft Dynamics Business Central og skubbes herefter ud
til Microsoft Outlook. Serviceopgaven kan nu ses i vores servicemodul, hvor
registreringen, eventuel KS og godkendelsen af opgaven finder sted.

Udvalgt samarbejdspartner:

Planlægning

Samlet overblik | Skub aftaler fra Microsoft Dynamics 365
Business Central til Microsoft Outlook | Gruppér brugere
Planlæg og opret opgaver og aftaler direkte i Microsoft Dynamics 365 Business Central
eller via Microsoft Outlook. I kan planlægge mandetimer, biler og ressourcer og få et
samlet overblik over planlægningen.
Opret sager og opgaver i Microsoft Dynamics 365 Business Central og skub dem ud i
jeres Microsoft Outlook. Det er simpelt, nemt og samtidig giver det et godt overblik over
anvendelsen af ressourcer på de forskellige projekter, der arbejdes på i virksomheden.
Ved behov for at planlægge større projekter, er det muligt at anvende Netronics
Gantt-diagrammer direkte i Microsoft Dynamics 365 Business Central. Gantt-systemet giver mulighed for at skabe overblik over de ressourcer, som er nødvendige for projektet.
Her er der både tale om mandskab, men også maskiner, biler og materialer.

Udvalgt samarbejdspartner:

Økonomisk overblik

Dagens, ugens eller månedens tal serveret på en let og
overskuelig måde | Efterkalkulation | Delbare rapporter
Skal I danne rapporter eller vise resultater på jeres projekter, så kan I få et
lækkert og intuitivt værktøj med i jeres IT-løsning. Nemlig det populære
statistikværktøj Microsoft Power BI.
Med Microsoft Power BI kan I altid se virksomhedens økonomiske status. I kan
holde øje med de igangværende projekter eller efterkalkulere og optimere jeres
arbejdsprocesser, der hvor det giver mening.
Microsoft Power BI kan opsættes specifikt til de enkelte projektansvarlige, den
økonomiansvarlige eller til chefen, der skal have vist alle tal via et samlet
dashboard - det kommer selvfølgelig an på jeres behov.

HVERDAGEN MED BYG & ANLÆGSLØSNINGEN

FÅ EN UFORPLIGTENDE
GENNEMGANG AF
LØSNINGEN
MED EN AF JERES SAGER
RING PÅ TLF.: 87 43 10 00

FIND LØSNINGEN TIL JERES VIRKSOMHED
Alle underbrancherne i bygge- og
anlægsbranchen har forskellige behov.
Derfor har vi udarbejdet forslag til hvilke
moduler, der er relevante for de
forskellige underbrancher.
Vælg blot jeres branche på billedet til
højre, for at læse mere om hvilken
løsning og hvilke moduler vi mener er
relevante, for netop jeres branche.
Der er også mulighed for at book en
gratis og uforpligtende gennemgang af
løsningen - eventuelt med gennemgang
af en af jeres sager.
Book gennemgangen ved at klikke på
jeres branche til højre, ring på
87 43 10 00 eller send os en mail på
salg@iteffect.dk.

