
- hjälper företag utvecklas

Hogia Projektredovisning
Projektredovisningen är ett kraftfullt verksamhetsstöd för alla parter, såväl arbetsledare och montör, som 
ekonom, administratör och ägare. Det ger dig ekonomisk kontroll på projekten, från början till slut. Alla 
kostnader och intäkter samlas upp och kan jämföras mot gjorda kalkyler och budget. Det är enkelt att 
ta ut rapporter för att följa den ekonomiska utvecklingen.

Med ett enkelt knapptryck kopplar du en arbetsorder till ett projekt och produktionsdel. Material och timmar som registreras 
på en order samlas för uppföljning i  projektredovisningen. Det gäller självklart även allt som rapporteras från montörer genom 
våra mobila arbetsorderverktyg Linkan.

Genom att använd olika projektdelar/kostnadsslag får du bättre kontroll på dina utgifter. Du kan även följa upp Anbud, PM, 
ÄTA med mera inne i respektive projekt.

Registrera kostnader direkt i dina projekt genom att koppla på leverantörsfakturor samt tidsedlar som ska belasta resultatet.
Har du lagt upp en kalkyl/budget kan du sen enkelt jämföra registrerade kostnader mot resultatet.

Du kan när som helst under projektets gång kalkylera hur projektet ligger till. Ange om du vill beräkna efterkalkyl för en 
specifik produktionsdel eller för alla produktionsdelar. Välj om resultatet ska beräknas på utfakturerat jämfört mot ordersumma 
eller mot anbudssumma. En sådan kalkyl görs med fördel för månadsavstämning och bokslut.

Ta  fram rapporter/listor för översikt i realtid på pågående projekt, avslutade projekt, ej påbörjade projekt, alla projekt, specifikt 
per produktionsdel, urval arbetsledare och/eller kund samt kostnadsställe.

Väljer du att kombinera Projektredovisning med Scanning gör du leverantörsfakturorna synliga för arbetsledarna. Med 
modulen Dokumenthantering får du dessutom enkelt in all dokumentation runt projektet till din Projektredovisning.
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Er bransch – vårt fokus! 
Vi är experter på er bransch och har mer än 30 års erfarenhet av systemlösningar.


