
Pełna kontrola 
nad organizacją 
i przebiegiem 
projektu

Exact dla zarządzania projektami
Moduł dostępny w rozwiązaniach Exact Globe i Synergy

www.exact.com/pl
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Exact Globe i Synergy stanowią centrum 
Twojej działalności, umożliwiając integrację 
głównych procesów biznesowych z 
procesami finansowymi. Wszystkie dane 
można prześledzić do poziomu transakcji, 
co zapewnia jeszcze większą dokładność. 
Łatwy w obsłudze proces wprowadzania i 
przechowywania danych pozwala skupić 
się na zadaniach, które zapewniają firmie 
wartość dodaną.

Exact dla zarządzania projektami

Zautomatyzuj 
organizowanie projektów
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Precyzyjne i łatwe określanie struktury stawek.

Maksymalne uproszczenie ewidencji czasu.

Uzyskanie wglądu w przepracowane godziny i 
udzielone zgody, a także rozwiązanie problemu 
niezarejestrowanych godzin projektowych.

Udoskonalony proces automatycznego 
fakturowania.

Tworzenie raportów lub kokpitów menedżerskich, 
ułatwiających podejmowanie trafnych decyzji.

Korzyści
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Gdy klient do mnie zadzwoni, 

mogę go natychmiast 

poinformować o stanie projektu 

— wystarczy jedno kliknięcie. 

Wiem dokładnie, kto pracuje 

przy projekcie, jakich stawek 

żądamy, jakie są propozycje oraz 

zamówienia zakupu”.

D-ploy

Twoi klienci mają wysokie wymagania, a 
sytuacja na rynku jest bardziej dynamiczna niż 
kiedykolwiek wcześniej. Każdego dnia wraz z 
zespołem dążysz do zapewnienia klientom jak 
największych korzyści. Kluczowe znaczenie ma 
wgląd w dane historyczne i przyszłe trendy, 
elastyczność, zdolność adaptacji i efektywna 
współpraca. To oznacza konieczność wdrożenia 
dobrego systemu do zarządzania projektami. 
Rozwiązanie Exact dla Zarządzania Projektami 
umożliwia pełną automatyzację całego procesu 
realizacji projektu oraz zarządzania  
i administrowania nim — od ofert do płatności, 
struktur podziału pracy, stawek, planowania  
i realizacji.

Wprowadzenie
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Met Exact hebben we  

een standaardoplossing 

die 1-op-1 aansluit bij  

de foodsector.

Holiday Ice

Projekty

Exact usprawnia cały proces związany z projektami 
i automatyzuje organizację projektu w ramach 
jednego środowiska. Centralna karta projektu 
zapewnia wgląd we wszystkie dane dotyczące 
projektu oraz w wiele jego poziomów.
Pozwala to na identyfikowanie wszystkich działań 
związanych z projektem i zarządzanie nimi. Można 
w ten sposób utrzymać stały wgląd w koszty i je 
kontrolować. Różne projekty wymagają odmiennych 
form rejestrowania i fakturowania. Wiemy, że na rynku 
stosuje się wiele różnych podejść. Exact pomaga  
w fakturowaniu na podstawie ustalonej ceny oraz  
na podstawie przepracowanych godzin  
i użytych materiałów.

Można również połączyć oba modele. W przypadku 
projektu, dla którego cena jest ustalona, można 
stworzyć odpowiedni harmonogram fakturowania  
na podstawie umów powiązanych z konkretnymi 
datami lub dostawami. Projekty, dla których 
nie stosuje się fakturowania, również mogą 
być obsługiwane — mogą to być np. projekty 
wewnętrzne, dla których rejestruje się  
wyłącznie koszty.



Struktura stawek

Jeśli wystawiasz fakturę dla klienta  
na podstawie liczby zaangażowanych 
pracowników i zasobów, musisz się upewnić, 
że koszty są prawidłowo rejestrowane. Istnieją 
różne poziomy i doświadczenie pracowników, 
co prowadzi do różnic w kosztach i stawkach. 
Dotyczy to wszystkich realizowanych projektów, 
obejmujących rozmaite działania dla różnych 
klientów. Dlatego ważne jest rejestrowanie 
ustalonych stawek w umowie projektu za 
pomocą zintegrowanej struktury stawek. Stawki 
głównych projektów są rejestrowane według 
osoby, projektu, materiałów lub klienta. Wskazana 
jest data rozpoczęcia i zakończenia, co zwiększa 
przejrzystość struktury na potrzeby fakturowania 
i zawsze gwarantuje stosowanie prawidłowej 
stawki.

Budżet

Projekt rozpoczyna się od zaplanowania kosztów 
i zysków. Są one określane w oprogramowaniu 
Exact w ramach struktury podziału pracy. Można 
bardzo szybko utworzyć strukturę zawierającą 
daty realizacji projektu (z uwzględnieniem 
wszystkich powiązanych prac, materiałów 
i kosztów), a także skopiować strukturę 
wcześniejszego projektu z szablonu, aby 
wykorzystać doświadczenie z przeszłości. Wgląd 
w finanse struktury podziału pracy jest oparty na 
danej strukturze stawek. Ustalone stawki możesz 
zapisać za pomocą zintegrowanej struktury 
stawek w umowie projektu. Każdy projekt 
powinien mieć swój budżet. 
Dzięki rozwiązaniu w łatwy sposób określa się 
budżet tego projektu lub kopiuje go ze struktury 
podziału pracy. Następnie można zainicjować 
proces workflow w celu zatwierdzenia budżetu,  
w którym zapisywane są zmiany. Ponadto możesz 
bezpośrednio zaksięgować budżet w module 
administracji finansowej oprogramowania Exact, 
aby stale mieć wgląd w pełny obraz finansów.
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Przepracowane godziny

Śledzenie czasu pracy bywa uciążliwe. Dzięki 
sieciowemu systemowi ewidencji czasu Twoi 
pracownicy mogą potwierdzić zaplanowane 
wcześniej godziny pracy za pomocą jednego 
kliknięcia. Łatwo można dodać nowe godziny 
i skorygować zaplanowany czas pracy. Istnieje 
również możliwość szybkiego dodawania 
istotnych informacji, takich jak dokumenty, 
załączniki i opisy. Godziny i koszty można 
potwierdzać w wygodnym grafiku lub za pomocą 
aplikacji na telefon komórkowy. Koszty podróży są 
automatycznie rejestrowane w formie ustalonej 
stawki i mogą zostać natychmiast zwrócone 
pracownikowi oraz dodane do wydatków 
związanych z projektem.

Planowanie

Realizacja projektu nie jest możliwa bez 
przejrzystego planu. Aby osiągnąć odpowiedni 
rezultat, należy dla każdego działania w obrębie 
projektu zaplanować odpowiednie zasoby.  
W skompletowaniu zespołu, który zajmie 
się realizacją projektu, pomaga wgląd w 
harmonogramy, umiejętności oraz dostępność. 
Oznacza to, że wszystkie informacje dotyczące 
umów, urlopów oraz pozostałe informacje, 
istotne w kontekście planowania, są natychmiast 
dostępne. Jeśli korzysta się ze struktury podziału 
pracy, można utworzyć plan na jego podstawie 
i zyskać bezpośredni wgląd w prace w obrębie 
projektu. Odpowiednich ludzi do swojego 
zespołu można wyszukiwać na podstawie 
umiejętności, grup funkcyjnych lub  
innych kryteriów.
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Dzięki Exact złożoność 

naszych projektów jest 

łatwiejsza do zobrazowania 

i kontrolowania”.

OZ Architects

Zatwierdzenie  
przepracowanych godzin

Dzięki kompleksowym informacjom dotyczącym 
godzin pracy - śledzonych za pomocą wielu 
podsumowań i filtrów - możesz kontrolować 
wszystkie elementy z dowolnej perspektywy. 
W ten sposób wiesz dokładnie, co robią Twoi 
pracownicy. Przegląd zatwierdzonych działań 
dostarcza szczegółowy wgląd w godziny 
pracy i koszty dla konkretnych pracowników w 
wybranym okresie. Możesz także przeanalizować 
te informacje na poziomie projektu.

Spójność w ramach  
całej firmy 

Korzystasz z centralnej bazy danych 
pracowników? Czy w realizację projektów są 
zaangażowani pracownicy z różnych spółek 
zależnych? Szybkie sprawdzenie dostępności, 
poziomu wypełnienia stanowisk i bieżących 
projektów może być dużym wyzwaniem. 
Opracowywanie spójnych raportów i terminowe 
zamykanie okresów finansowych także nie 
jest łatwe. Dzięki rozwiązaniu Exact wszyscy 
pracownicy korzystają z jednego centralnego 
źródła, mają dostęp do tych samych informacji 

i pracują w ten sam sposób. Istnieje możliwość 
efektywnej wymiany faktur związanych  
z projektem i obliczeń dokonanych przez różne 
podmioty zależne. Zapewnienie spójności 
w ramach całej firmy oraz użycie jednego 
centralnego systemu nie tylko przyspieszają 
realizację miesięcznego planu, ale także stanowią 
fundament kontrolowanego rozwoju firmy.
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Nasze narzędzie z zakresu Business Intelligence — 
Exact Insights — ułatwia  określenie trendów  
i wskaźników KPI na podstawie dużych ilości danych. 
Kokpit menedżerski projektu pomaga analizować 
projekty według klientów, statusu lub typu. Oferuje 
nie tylko bieżący wgląd w koszty i osiągnięcia według 
projektu lub menedżera projektu, ale także pozwala 
ustalić, jak czynniki te wiążą się z budżetem lub 
innymi projektami tego samego typu. 

Przepracowane godziny można  w prosty sposób 
śledzić  i szczegółowo analizować według działania, 
działu lub projektu. Dzięki uzyskanym w ten sposób 
informacjom można usprawnić realizację procesów 
lub poszczególnych projektów. Rozwiązanie pomaga 
także jasno określić pracochłonność i ewentualne 
potrzeby zatrudnienia pracowników.

Więcej informacji
www.exact.com/pl/software/exact-insights

Exact Insights
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Exact Globe
Exact Globe jest podstawą naszych rozwiązań 
Exact dla Księgowości i Finansów oraz 
rozwiązań ERP. Z myślą o nowych klientach 
opracowaliśmy kompleksowe rozwiązania, 
zorientowane na rynek i procesy. Obecni 
klienci mogą w łatwy sposób rozszerzyć 
oprogramowanie Globe o dodatkowe 
rozwiązania i użytkowników.

Exact Synergy
Dzięki rozwiązaniu Exact Synergy można 
zapewnić optymalną współpracę wszystkich 
działów przedsiębiorstwa, co pozwala na 
zwiększenie przejrzystości, usprawnienie 
komunikacji, skrócenie czasu reakcji, wzrost 
elastyczności i bardziej wydajną pracę 
zespołową.Exact Synergy to rozwiązanie 
skalowalne. Można rozpocząć od automatyzacji 
jednego lub kilku procesów, a następnie 
stopniowo zwiększać zakres wdrożenia.

Omówienie
1 Zarządzanie finansami
2 Procesy logistyczne
3 Procesy produkcyjne
4 Zarządzanie projektami
5 HRM i płace
6 CRM
7 Zarządzanie biznesem
8 Social Collaboration
9 Łączność
10 Zgodność z RODO

Fakturowanie

Rozwiązanie umożliwia wystawianie 
faktur bezpośrednio na podstawie godzin  
przepracowanych w ramach projektu, kosztów  
i stawek związanych z wykorzystaniem 
materiałów i czasu lub na podstawie 
podpisanych umów.

Przesuwaj pewne gałęzie struktury do kolejnych 
okresów lub dodawaj informacje. Faktury 
związane z projektem są wysyłane do modułu 
administracji finansowej, gdzie mogą zostać 
natychmiast przetworzone. Mogą też być 
wysyłane  w ramach procesu zatwierdzania. 
Informacje finansowe są uzyskiwane z karty 
projektu, co gwarantuje pełną integrację procesu. 
Po wydrukowaniu faktury dane finansowe są 
natychmiast księgowane.

Pulpit nawigacyjny i raporty

Dostęp do kompletnego zestawu raportów — 
od planowania wydajności po wyniki projektów. 
Możesz także tworzyć własne tabele przestawne 
za pomocą zintegrowanego raportowania 
w rozwiązaniu Exact. Rozwiązanie pozwala 
zapoznać się z bieżącym stanem wszystkich 
projektów — ustalony budżet, dalsze plany i 
koszty, a także suma faktur wystawionych dla 
tego projektu lub kwota zysku.



Exact inspiruje średnie i duże firmy do rozwoju. One wspierają gospodarkę, 
a my im w tym pomagamy. Podobnie jak przedsiębiorcy, Exact nie boi 
się nieznanego. Jesteśmy ambitni i chcemy być najlepsi. Widzimy nowe 
wyzwania i tworzymy oprogramowanie, dzięki któremu można im sprostać. 
Nasze innowacyjne rozwiązania skupiają się na potrzebach biznesowych 
naszych klientów. Exact oferuje średnim firmom dobry przegląd sytuacji 
bieżącej i wgląd w przyszłe trendy. W ten sposób pomagamy naszym 
klientom na całym świecie.

Exact. Cloud business software.
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