MARIProject – zarządzanie
projektami dla SAP Business One

MARIProject

MARIProject
ProjectManagement to oprogramowanie zaprojektowane dla małych i średnich przedsiębiorstw, które zarządzają projektami.
MARIProject umożliwia m. in.:
—

efektywne planowanie projektów i umów; prognozowanie
przychodów,

—

rejestrację kosztów podróży,

—

obsługę zgłoszeń serwisowych,

—

planowanie i obsługę zdarzeń (event’ów).

MARIProject zapewnia:
—

szybki i łatwy dostęp do informacji o projektach,

—

spójność danych, bez potrzeby wprowadzania ich
w różnych aplikacjach,

—

możliwości analizy rentowności projektów w różnych
ujęciach,

—

integrację z systemem SAP Business One.
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Korzyści biznesowe

Wykorzystanie jednego systemu do
obsługi wielu procesów związanych
z przygotowaniem, planowaniem
i realizacją projektów

Umożliwiona komunikacja z
Klientem zarówno w tracie realizacji
projektu, jak i podczas obsługi
serwisowej Klienta
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Efektywne planowanie projektów i
umów, bez powielania zbiorów
danych

Wbudowane analizy pozwalające
sprawdzać zyskowność
oraz ostrzegające o problemach
wymagających natychmiastowej
interwencji

Elastyczność implementacji
procesów

Dostęp do wszystkich niezbędnych
informacji bez względu na czas
i miejsce

Zwiększenie wydajności oraz
efektywne wykorzystanie mocy
produkcyjnych firmy
prognozowanie przychodów
i kosztów

Integracja z systemem SAP
Business One

Integracja z programami pakietu
Microsoft Office (MS Excel, MS
Project, MS Outlook, MS Word)

Zarządzanie danymi
podstawowymi

Tworzenie wycen

Definicja projektu

—

dane Odbiorcy (adresy, osoby do kontaktów, banki, i in.)

—

różne metody kalkulacji kosztów: cennik, koszty ogólne

—

wielopoziomowa struktura faz projektu

—

dane pracownika: adresy, kalendarze, umiejętności, usługi

—

wersjonowanie oferty

—

—

definicja zespołów realizacyjnych (resource pools)

—

—

definicja projektu, nabywców, zespołów projektowych

kalkulacje oparte na zdefiniowanych cenach zakupu
i sprzedaży usługi / towaru

zarządzanie dokumentacją: dokumenty, notatki, zdjęcia,
emaile

—

szablony projektów

—

zarządzanie szablonami wydruków dla wszystkich
dokumentów, takich jak: zapytanie ofertowe, faktura
sprzedaży, monity windykacyjne, i in.

—

automatyczne wyliczanie marży

—

powiązania z danymi kontrahentów

—

definicja projektów wstępnych

—

powiązania z jednym lub większą ilością kontraktów

—

przekształcanie projektów wstępnych do aktywnych
projektów
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Planowanie projektu

Rejestracja czasu /
wpisy do karty czasu

—

planowanie faz, planowanie Gantta, planowanie
okresowe, planowanie dzienne, planowanie kosztu

—

wpisy do arkusza czasu pracy z podziałem na projekty
i ich fazy

—

definicja kamieni milowych i zależności zadań

—

rejestracja obecności, nieobecności, zwolnień, urlopów

—

zatwierdzanie planowania wg definiowanych procesów
zatwierdzania

—

—

modyfikacja, przesunięcie i usuwanie zaplanowanych
godzin i kosztów

—

przekształcanie planowania per zespół na planowanie
per pracownik

—

automatyczne planowanie kosztów podczas
planowania zadań

—

wymiana danych z Microsoft Project, Excel i Outlook

—

tworzenie wielu wersji planu
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Urlopy / elastyczny
czas pracy
—

wielopoziomowa struktura faz projektu

—

zarządzanie dokumentacją: dokumenty, notatki, zdjęcia,
emaile

księgowanie kosztów usług (np. dojazdów)

—

szablony projektów

—

definiowalne indywidualnie grafiki czasu pracy (ilość
godzin, czas „od – do”, weekendy)

—

powiązania z danymi kontrahentów

—

definiowanie kalendarzy (zgodnie z kontraktami, pełny
/ częściowy etat, dni świąteczne)

—

powiązania z jednym lub większą ilością kontraktów

—

rejestracja czasu z użyciem smartfona, przez internet
(klient mobilny, klient webowy)

—

raporty godzinowe per projekt

Zatwierdzanie

Księgowość

—

indywidualnie definiowany proces zatwierdzania

—

—

automatyczne lub dokonywane przez uprawnionych
użytkowników zatwierdzanie kosztów i przychodów

wszystkie powszechne sposoby fakturowania: stała
cena, usługa wg kosztu, przedpłata, plan ratalny

—

naliczenia prowizji; przegląd prowizji

—

korygowanie i przeglądy wpisów zatwierdzonych

—

szablony umów

—

umowy

—

aneksy do umów

—

Automatyczne
fakturowanie

—

import zapisów
księgowych
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Zarządzanie alertami
i przepływem pracy
—

funkcja powiadamiania o spotkaniu

—

wiadomości w ramach procesów zatwierdzania

—

powiadomienia o dowolnie zdefiniowanych zdarzeniach,
np. zmiany w projekcie, zmiany w umowie, zmiany
w zgłoszeniu serwisowym

Analiza projektu

Obsługa klienta

—

ponad 200 standardowych raportów MARIPRoject, takich jak: stopień ukończenia projektu, porównanie czasu
planowanego / rzeczywistego dla projektu, saldo projektu, godziny przeznaczone na projekt, wydajność pracowników,
przepływy pieniężne, i wiele innych

—

help desk dla użytkowników dla całego procesu
obsługi zgłoszenia: rejestracja zgłoszenia,
dokumentacja obsługi i wpisy do karty czasu pracy

—

raporty dla menadżerów, przełożonych, liderów zespołów

—

—

raporty zarządcze

możliwość pracy w kliencie webowym do pewnego
stopnia w aplikacjach mobilnych

—

raporty definiowalne indywidualnie, np. rentowność projektu, wartość wypracowana (earned value)

—

webowy dostęp dla Klientów

—

w wersji dla SAP HANA: zdefiniowane wskaźniki KPI i dashboardy

—

—

ustalanie, wyliczanie i księgowanie produkcji w toku (WIP, nieskończone produkty / usługi) zgodnie ze zdefiniowaną
metodą wyceny

możliwość definiowania i analiz umów
dot. poziomu usług (SLA – service
level agreement)

—

ustalanie i księgowanie wewnętrznych alokacji usług
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SUPREMIS Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 46
02-871 Warszawa

+48 22 29 27 500
kontakt@supremis.pl

www.supremis.pl

www.facebook.com/
SUPREMIS.Partner.SAP

www.linkedin.com/
company/supremis-sap/

www.instagram.com/
supremis_sap
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