
PRODUKTBLAD  

www.uniconta.dk 

Uniconta Projekt 

I Uniconta projekt kan omkostninger, indtægter og 

timeforbrug styring på det enkelte projekt. 

Modulet er fuldt integreret til økonomi, debitor, kreditor 

og lager. F.eks. foretages fakturering fra debitormodulet. 

Projektkartotek 

Ved projektoprettelse kan du oprette kundernes 

stamdata til projekthovedet. Alle værdier kan ændres for 

det aktuelle projekt, som eksempelvis andre betalings- 

og leveringsbetingelser, leveringsmåde, anden sælger 

mv.  

Projektet kan nemt indføjes i et projekthierarki i feltet 

Hovedprojekt.  

Projekter kan oprettes via skabeloner, så ledes at der 

sikres en ensartet oprettelse med alle nødvendige 

oplysninger. 

Overblik og styring 

De forskellige aktiviteter eller varetyper på et projekt kan 

splittes op i et valgfrit antal arter. Disse arter kan igen 

samles i et antal sumarter, som også er valgfrie. 

Sumarterne og arterne danner basis for statistikken i 

projektkartoteket, hvor du løbende kan følge udviklingen i 

et projekt. Alt kan ligeledes ses i Uniconta Dashboard. 

Fakturering 

Fakturering sker i debitormodulet og har faciliteter, der 

minder om tekstbehandling. Skriv linjer med og uden 

varenumre. Tekst kan være op til 1.200 karakterer. Vælg 

hvilke timer, der skal faktureres, og hvilke der ikke skal. 

Registrering 

Alt kan registreres direkte på projekter: 

 Projektposter kan dannes fra et ubegrænset antal 

forskellige projektkladder med individuelt layout pr. 

bruger 

 Vare forbrug på projekter kan registreres direkte ved 

opdatering af købsfakturaer i Kreditor eller Indkøb, 

hvor der på varelinjerne kan angives projektnummer 

og -art 

 Fra finans kassekladden kan der inddateres direkte 

på projekterne 

Der kan oprettes skabeloner for registreringer således at 

alt registreres korrekt samt hurtigt og effektivt. 

Lønarter 

Alt i Uniconta kan integreres til lønarter. Dermed kan 

timer, kørsel osv. let overføres til lønbehandling. 

Styr på projekterne 

Projektmodulet gør det muligt at driftsføre, hvad der 

bliver brugt på de enkelte projekter. Kontering på 

finanskonti kan ske enten ud fra arterne eller ud fra 

projektgrupperne. 

Projekterne skal inddeles i typer, som f.eks. timeprojekter 

eller tilbud. Disse kan efterfølgende ændres, hvis der er 

behov for det. 

Lagerstyring 

Da projekt er fuldstændig integreret i Uniconta lager, så 

sker varetræk med alle de faciliteter, der er i Uniconta 

lager. Det sikrer f.eks. at egne samlede varer kan 

benyttes på projekter.  

Direkte fra postering til fakturering 

Alle registreringer i Uniconta projekt kan faktureres via 

faktureringen i Uniconta debitor. 

Det kan ske på arter, varer eller som omkostninger. Der 

kan laves forud faktureringer. Reguleringer samt op og 

nedskrivninger.  

Nem adgang til rapporter 

Endelig giver projektmodulet mulighed for en række 

udskrifter: Projektkort på arter, projektkort på sumarter, 

saldooversigter, vare- og projektbeholdning, debitor/ 

projektoversigt, projekthierarki og stamdata. 

Alle opgørelser, fakturaer osv. kan sendes direkte på 

mail. 

Kom videre 
Besøg os på www.uniconta.dk eller skriv til os på 

info@uniconta.com. 
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