Řešení pro profesionální služby

Záznam času a nákladů
Účtování • Project management
Správa informací
Plánování zdrojů • Fakturace

Řešení pro profesionální služby
Jak přesně odráží váš rozpočet realitu?
Kolik času stráví vaši lidé administrativou?
Neposkytujete svým klientům
služby nad rámec smluv?
Dokážete jednoduše změřit utilizaci?
Vyfakturujete všechen odpracovaný čas?
Jak dlouho vám trvá
získat manažerské reporty?
Máte přehled o tom, co vaši
lidé skutečně dělají?
Dokážete jednoduše přiřadit pracovníky na
projekt podle jejich dovedností?
Dokážete snadno určit ztrátové projekty?
O kolik informací přijdete
díky chybám při opakovaném
přepisování do různých systémů?
Přeúčtovali jste klientům
všechny nárokovatelné výdaje?
Kolik vás skutečně stojí
neefektivní procesy?
Poskytujete klientům aktuální a přesné
informace o průběhu jejich projektu?
Umíte snadno vyhodnotit svého
nejziskovějšího klienta,
zaměstnance nebo aktivitu?
Dokážete správně změřit a
ohodnotit probíhající projekty?

Mnohé servisní organizace nedokážou
odpovědět na tyto otázky.
Mnohé je zodpoví pouze obtížně.
Integrovaná softwarová řešení se stala
běžná ve výrobních či distribučních
společnostech. Řešení pro profesionální
služby přinášejí tuto úroveň kontroly
a integrace i pro firmy zabývající se
službami.

> Organizace, které se zabývají profesionálními
službami byly dlouho opomíjeny výrobci
informačních systémů. Jednoduše neexistoval
standartní a snadno implementovatelný nástroj,
dokonale pokrývající složitou problematiku
vnitřních procesů takovýchto firem.
Kritickým prvkem projektů v těchto firmách bývá
obvykle plánování lidských zdrojů, míra jejich
utilizace, evidence odpracovaného a účtovatelného
času a jeho včasná a rychlá fakturace směrem
k zákazníkovi.
Dalším, často opomíjeným bodem bývá potřeba
spolupracovat a sdílet informace nejen uvnitř
firmy, ale také se zákazníkem, který je tak zapojen
do celého projektu a získává nad ním kontrolu
a přehled.
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time@work umožňuje servisním organizacím
použít nástroje, data a procesy, které
potřebují k provozování úspěšného
a efektivního podnikání.
Záznam času a výdajů
Účtování a fakturace
Budgeting a forecasting
Plánování zdrojů
Project management
Finanční účetnictví
Manažerské reportování
Komunikace se zákazníkem
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Technologie a integrace

Nezáleží, jestli podnikáte v jedné zemi, anebo
globálně. Jestli potřebujete systém v jednom
nebo více jazycích. time@work může integrovat
vaše procesy a poskytnout vám plnou kontrolu
a přehled.
• zpracovává data i pro více účetních jednotek
• transakce ve více měnách současně
• multi-jazykové prostředí
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Flexibilita
time@work je navržen s ohledem na široké
potřeby servisních firem, a to zejména díky
své flexibilitě a konfigurovatelnosti.
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Microsoft Windows
MS SQL
MS Internet Explorer
XML
VB.NET
ASP.NET
Client Server a Browser
time@work používá Crystal Reports
pro přípravu a formátování dokumentů
a reportů
Vision pro time@work umožňuje
dynamickou drill-down analýzu projektových
dat, integrovanou do prostředí MS Excel

Fakturace

Výdaje

Časové

•

IT služby (interní i externí)
Konzultace, poradenství
Engineering
Právní služby
Ekonomické, účetní a další
finanční služby
Reklama, média
Public Relations
Architekti, projektová studia,
stavební dozor
Projektový management
Nadace a veřejně prospěšné organizace
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time@work umožňuje přesný záznam
a vyhodnocování času a rozpracovaných
projektů. Se systémem time@work si
můžete být jisti tím, že veškerou práci,
kterou jste odvedli, jste také vyúčtovali.
time@work se postará o správné přiřazení
ceny podle projektu, klienta, aktivity či
zaměstnance. Sofistikovaný algoritmus
tvorby cen se postará
o určení té správné ceny za vaši práci.
time@work zvyšuje utilizaci prostřednictvím
alokace zaměstnanců na projekty podle
jejich dovedností a rolí, bez ohledu na
kancelář či firmu, ve které pro vás pracují.
Bez nadsázky lze říci, že stačí vyúčtovat
jeden či dva dny na každého zaměstnance,
které byste bez time@work vyplýtvali,
a systém se zaplatí sám.
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Cash Flow
•

Díky řešení time@work se stane vaše
účtování rychlé, komplexní a přesné.
Zkrácení doby nutné k přípravě fakturace
znamená, že své finance dostanete dříve.

•

•

Snížení nákladů
•
•

•

Zkraťte dobu potřebnou k vystavení faktury.
Odstraňte opakované zadávání stejných
dat do více systémů. time@work posktuje
centralizovaný nástroj pro zpracování
timesheetů, faktur anebo účtů za výdaje.
Snadno přizpůsobitelné přenosy transakcí a
analýz do vašeho finančního informačního
systému.

Přesně zjistíte, kde vyděláváte, anebo naopak
ztrácíte peníze. Ať už jsou rozpočty vašich
projektů založené na odpracovaném času,
materiálu či mají pevnou cenu, paušál anebo
na libovolné kombinaci uvedených, vždy
máte možnost přesně zjistit, které aktivity,
projekty, klienti nebo zaměstnanci vám
přinášejí zisk.
Snadno najdete, kde a jak dosahujete
nejvyšší utilizace, vyšší míry ziskovosti,
a kde se nejvíce blížíte vašim
předpokládaným sazbám a rozpočtovým
plánům. Používáním time@work můžete
změřit výkonnost vaší firmy a nastavit cíle
a bonusy tak, abyste mohli zaměstnance
správně motivovat.
Prozkoumejte detailně své podnikání díky
multidimenzionálním analytickým funkcím
řešení time@work. Sledujte přesně, co se
ve vaší firmě děje z libovolného úhlu
pohledu.
Díky time@work můžete plánovat, kolik
z vašich fixních anebo paušálních projektů
dokončíte v předpokládaném čase.
Používejte time@work pro sledování vašich
dlouhodobých předpovědí a porovnávání
výkonnosti vaší firmy oproti plánu.

Vztahy s klienty i zaměstnanci
•

•
•

Komunikujte se svými klienty díky
integrovanému zákaznickém portálu
time@work.
Zapojte své zákazníky do procesu
schvalování času a nákladů.
Využijte time@work portál k informování
zaměstnanců o alokacích na projektech
a rozpracovaných úkolech.

Obchodní procesy
time@work byl navržen jako soustava několika jednoduchých tabulek, do kterých se zaznamenávají údaje o času,
nákladech, fakturaci, rozpočtování, plánování a alokaci zaměstnanců.

SELLING

Quotation

Project Planning

Budgeting

Resource Planning

Timesheet Entry

Revenue Planning

PLANNING

Expense Form Entry

Timesheet Authorisation

Expense Form Authorisation

RECORDING

Expense Form Review

Project Manager Approval

Customer Approval

Billing

Account & Cash Collection

APPROVING

BILLING

COLLECTING CASH

Tvorba nabídek

Záznam výdajů

•

•

Využijte time@work ke zjištění předběžných
mzdových a dalších nákladů ve fázi tvorby
cenové nabídky.

Plánování
•
•

Plánování projektů
Vytvořte svůj projektový plán v MS Project,
přiřaďte úlohy jednotlivým rolím, nebo
přímokonkrétním zaměstnancům.

Stejně jako odpracovaný čas lze
zaznamenávat také veškeré související
výdaje. Ať už byly placeny v hotovosti,
kreditní kartou anebo alokovány na
projekt. Náklady a výdaje lze zaznamenat
prostřednictvím portálu time@work
maintenance či off-line klienta. Data jsou
automaticky předložena managerovi ke
schválení a účtárně ke kontrole.

Plánování příjmů

Schvalování

•

•

Pokud pracujete na paušálních projektech,
anebo se fakturace odvíjí
od určitého stádia projektu, využijete právě
tuto funkcionalitu.

Schvalování času a nákladů na jednotlivých
projektech probíhá v prostředí time@work
portálu. Stejně tak klient může touto cestou
sledovat a podílet se na schvalování času
a nákladů na svých projektech.

Rozpočtování
•

Importujte plány z MS Project a vytvořte
z nich přesný plán rozpočtu se všemi
náklady a poplatky.

Fakturace
•

Plánování zdrojů
•

Přiřazujte zaměstnance do projektových
rolí podle jejich „skills“ - dovedností, ale
i dostupnosti. Informujte je o alokaci
na projektu e-mailem a automaticky
aktualizujte jejich time@work anebo
MS Outlook diář.

Integrace
•

Zaznamenávání
•

Záznam času
Záznam času se provádí k jednotlivým
projektům, přímo v okně prohlížeče
prostřednictvím time@work portálu.
Zaznamenávání lze provádět i off-line do
time@work klienta. Vyplněné timesheety
jsou automaticky předkládány managerovi
ke schválení.

Fakturujte vašim zákazníkům buď na základě
odvedené práce (dosažení určitého stádia
projektu), anebo takto odvedenou práci
přiřaďte k předpřipraveným plánovaným
fakturám, které ještě zákazníkovi nebyly
odeslány.

Přenositelnost záznamů o nákladech,
výdajích nebo o rozpracovaných úkolech,
případně libovolných dalších transakcích
přímo do vašeho finančního systému je
samozřejmě dílem okamžiku.

Reportování
•

Použijte interní time@work generátor
reportů k dotazům týkajícím se času,
nákladů, slev i fakturace přímo z hlavní
knihy time@work. Využijte Crystal Reports
k vytvoření libovolných manažerských
reportů a jejich publikaci na portálu
time@work.

time@work je distribuován v síti partnerů a distributorů
po celém světě. Pro aktuální seznam partnerů prosím navštivte naše
stránky www.systemsatwork.com
www.timeatwork.com
www.llpgroup.com/cz
contact@cz.llpgroup.com
LLP Prague, s. r. o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15
190 93 Praha 9, Czech Republic
Tel: +420 28400 1611 | Fax : +420 28400 1622

