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ter visas ordnat och logiskt under olika flikar. Du kan skapa 
olika vyer med information och diagram och du har snabb 
åtkomst till rapporteringsrutinerna. 

Tjänster,
tid och
material

Tjänster, tid och material
Företag som hanterar tjänster, tid, inköpta varor och eget tillver-
kat material behöver en bra projekthantering. Pyramids projekt-
hantering med tidredovisning tillgodoser dina behov! 

Med automatik hämtas kostnader från leverantörsreskontran och 
lika enkelt överförs uppgifter till faktureringen. I en helintegrerad 
lösning som Pyramid Business Studio erbjuds också en direkt 
uppföljning på projekt, kunder och personal. 

Med allt tillgängligt i ett system sparas mycket tid för administra-
tionen. Det ska vara enkelt att administrera komplexa projekt! 

Projekt
Projektmodulen hanterar fastpris/anbud, löpande med eller utan 
takpris, ändring- och tilläggsarbeten-ÄTA och interna icke debi-
terbara projekt. 

Flera projekt går att knyta samman till en projektgrupp och med 
huvudgrupper och undergrupper strukturerar du ditt projekt.

Du kan också spara den ursprungliga budgeten samt skapa nya 
prognoser och revidera dessa.

Rapportering
Effektiva rutiner för att rapportera tid och material som gör arbe-
tet enkelt. Via tidrapportering bokas alla uppgifter som behövs, 
både för löneunderlag och projektuppföljning. 

Utöver tid kan även milersättning, traktamente och andra utlägg 
registreras. Leverantörsfakturor, andra verifikat registreras och 
kopplas till sina projekt.

Status och kontroll
Från offert till order, inköpsplanering, fakturering och projektupp-
följning. Projektmodulen kopplas till andra funktioner som inköp, 
leverantörsfakturor, kundfakturor och redovisning. 

Med projektmodulen kommer Projektcentralen, som ger dig full 
kontroll på vad som händer i projektet. Alla kostnader och intäk-
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Nöjda kunders röster:

Återförsäljare:

Fakturering
Projekten kan faktureras på många olika sätt. Faktu-
rera löpande, acontofakturera med eller utan registre-
rad faktureringsplan, slutavräkna fastpris projekt eller 
fakturera transaktionsbaserat. Att fakturera transak-
tionsbaserat ger dig verktyg för att styra precis vilka 
händelser som ska faktureras eller inte. Alla dessa 
funktioner får du när projektmodulen kopplas ihop 
med faktureringen. 

Projektuppföljning
En lätthanterlig fakturareserv ger månadsvis informa-
tion om allt som är producerat/upparbetat men ännu 
inte utfakturerat och tar hänsyn till fastpris, takpris 
och revideringar i budgeten. Det finns flera olika 
projektrapporter att tillgå både sammanställda eller i 
detaljerad form.  

Återförsäljare:

Pyramid har under sina mer än 30 år i branschen utveck-

lats till att vara marknadsledande inom sitt segment. Det 

smidiga gränssnittet öppnar affärssystemet för företagets 

alla anställda.  Pyramid Business Studio fungerar lika en-

kelt och säkert för den daglige användaren som för den 

sporadiske informationshämtaren i små och medelstora 

företag. Pyramid Business Studio är ett funktionellt, lätt-

hanterligt och komplett ekonomi- och affärssystem som 

innehåller allt från redovisning och logistik till CRM och 

e-handel. För mer information om Pyramid och var du 

hittar din närmaste återförsäljare: www.unikum.se
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” Med Pyramid har vi fått en mycket bättre kontroll 
över våra projekt!”

” Tack vare Pyramid och dess projekthantering har vi 
kunnat expandera!”

” Vi arbetar med olika projekt och vi behöver ett en-
kelt system för att snabbt kunna ta fram uppgifter 
och följa upp projekten.”


