ZIRIUS PROSJEKT

Rett verktøy for
fremtiden!

Finn ut mer på www.zirius.no/mef

Løsningen som gir
total økonomisk
kontroll på prosjekter

All informasjon
på ett sted
Spar tid
Zirius samler all relevant informasjon i prosjekter på ett sted. Fra tilbudskriving,
timefangst via egne- eller tredjepartsløsninger*, dokumentarkiv og attestasjon,
samt fakturering med vedlegg. Bedriften samler inn data en gang og unngår
tidkrevende dobbeltregistrering.
* Integrasjon mot SmartDok, MinTimeliste, Handyman, WinTid, Tempus, bl.a.

Oppnå full oversikt
Zirius gir enkelt tilgang til all informasjon på ett sted. Se hvilke prosjekter som er
aktive, kostnadsrammer, hvem som er ansvarlig, og når de skal ferdigstilles.
Følg fremdriften fra dag-til-dag gjennom prosjektrapporter som gir full oversikt over
timeforbruk, materiell, utleide anleggsmidler, andre kostnader og inntekter.

Bedre økonomi
Zirius syr sammen det beste av regnskap, logistikk og prosjekt på ett sted. Dette øker
effektiviteten og lar bedriften utnytte ressursene mer optimalt til kjernevirksomhet.
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Fakturering
EHF / EDI / PDF
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Fastpris prosjekt med innestående
prosent mot garantiperiode.
Løpende prosjekt mot prisavtale på
materiell og timer.
Prosjektinndeling på avsnitt og
aktivitet med budsjett.
Tilbud inndelt på avsnitt, aktivitet
og materiell.
Timeregistrering Zirius, på web
eller via App.
Direkte oppdatering av regnskap ved
godkjenning av materiell og timer.
Fakturering ut fra påløpt materiell,
timer og inngående bilag.
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Elektronisk fakturering på det statlige
EHF formatet eller til printsenter.
Tilleggsordre for endringsmeldinger
på prosjekt eller underprosjekter.
Anleggsregister med utleie rutine,
avskrivning og fullt regnskap.
Overføring mot innkjøp med automatisk oppdatering ved mottak.
Dokumentarkiv med OCR tolk og
attestasjon.
Prosjektoversikt på betalingstatus
fra kunder og leverandører.

Spar tid – oppnå full oversikt – få bedre økonomi

Disse har allerede sagt JA
til en fremtid med Zirius
4 Åge Haverstad AS

4 Taraldsvik Maskin AS

4 M Dobloug AS

4 Maskinanlegg AS

4 Åsmund Pettersen & Sønn AS

4 Graver AS

4 Ragnar Olstad AS

4 Kvarberg AS

4 Magne Sveen AS

4 Nyhus Maskin AS

4 Paul Berg AS

4 Br. Bjerkli AS

4 Bjørn Frenning Transport
& Graving AS

Ved spørsmål eller mer
informasjon, kontakt oss
Zirius AS, Ulvenveien 92A, 0581 Oslo
E-post: salg@zirius.no / tlf. 400 07 707
Les mer på zirius.no/mef

