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Mercur Business Control 
Projektbudgetering 
 

 
Mercur Business Controls funktionalitet för att budgetera, prognostisera, och följa upp projekt kan enkelt  

läggas till i befintliga applikationer eller inkluderas i samband med nyimplementeringar. Exemplet visa r 

efterkalkyl för uppföljning av projekt uppdelat på underhåll och aktivering med ikoner som belyser avvikelser. 

 

Projekt – ett kompletterande perspektiv 

Många företag och organisationer har behov av att 

koppla intäkter, kostnader och investeringar till 

uppföljningsbegrepp som kompletterar de traditionella 

begreppen som t ex konto, kostnadsställe, avdelning, 

ansvar och liknande. I redovisningen sker detta ofta 

genom tillägg av projektkoder.  Projektredovisningen 

erbjuder ett kompletterande perspektiv på 

verksamheten och möjliggör en alternativ 

ansvarsfördelning vid sidan av den vanliga som ofta 

utgår från organisations-strukturen. 

Medan den traditionella uppföljningen ofta är kopplad till 

månad eller år varierar ofta tidsperspektivet för projekt, 

vilka ofta kan löpa över flera år. 

Vid uppföljning av projekt finns det ofta också önskemål 

om att man ska kunna kategorisera projekt,  

t ex på investeringsprojekt, renoveringsprojekt, 

utbytesprojekt, nybyggnadsprojekt, utvecklingsprojekt 

etc. 

 

Smidig integration med befintliga system 

Mercur Business Control innehåller en modul för 

konstruktion av gränssnitt mot databaser och filer som 

medger en tabellbaserad definition av dataflöden från  

 

 

källsystem till applikation. Om projektinformationen inte 

finns med vid originaluppsättningen kan dataflödet  

enkelt kompletteras för att även hantera strukturer och 

data avseende projekt. Det går även att skapa nya 

dataflöden för att hämta information från projektmoduler 

i affärssystemet eller andra system. 

Mercur Business Controls databas uppdateras sedan 

löpande (ofta automatiskt via schemalagda processer) 

med aktuellt utfall. Även nyupplagda projektkoder 

uppdateras i systemet så att manuellt underhåll kan 

minimeras. 

FUNKTIONALITET I SAMMANDRAG: 

 

 Integration med övriga system 
 
 Användarvänliga planeringsmodeller 

 
 Valfri detaljnivå och tidshorisont 

 
 Uppföljning av projekt från totalnivå ner 

till inskannad faktura 
 

 Avancerad behörighetsstyrning och 
arbetsprocesskontroll 
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Verksamhetsnära modeller för alla 

användare 

Vid definition av layout för budgetering och 

prognostisering av projektets olika delar erbjuder 

Mercur olika lösningsförslag som sedan enkelt kan 

anpassas efter kundens behov. Man behöver t ex ta 

ställning till detaljnivån för inmatning, tidshorisont, av 

vem och hur inmatning ska ske. Det kan bero på typ av 

projekt, omfattning och komplexitet. Med Mercur 

Business Controls verktyg för blankettkonstruktion kan 

man enkelt skapa olika varianter som passar för olika 

användare och typer av projekt.  

 

Kontroll över planeringsprocessen 

Projektplaneringen kan infogas i befintlig arbetsprocess 

men det går även att skapa en ny arbetsprocess med 

egen tidplan, avrapportering mm. Mercurs modul för 

arbetsprocesskontroll ger ansvariga på olika nivåer 

information om vilka projektbudgetar eller -prognoser 

som är avrapporterade och godkända, ej påbörjade 

osv. 

 

Projektuppföljning med Mercurs 

rapporter 

Med Mercurs flexibla rapporter kan man snabbt få en 

överblick över hur utfallet för projekten utvecklas i 

förhållande till planen. Med hjälp av ”drill-down” kan 

användarna analysera från totalnivå via olika 

projektkategorier och ner till enskilda projekt. Ikoner och 

villkorsformatering kan användas för att tydliggöra 

avvikelser. Sammantaget uppnår ansvariga på olika 

nivåer en ökad transparens och kontroll över sina 

projekts ekonomiska utveckling. 

 

Behörighetsstyrd informationsåtkomst 

Mercurs avancerade behörighetssystem säkerställer att 

användarna bara får tillgång till just den information 

som de är behöriga att se eller ändra. Man kan t ex 

hindra användare från att i blanketter och rapporter se 

information om projekt som man inte är behörig till. 

 

Fördelar med projektplaneringen i Mercur 

En stor fördel med att använda Mercur för 

projektplanering är att man enkelt kan involvera 

användare som normalt inte har tillgång till  

affärssystemet i processen. Systemets mallar för 

inmatning och uppföljning kan anpassas till användare 

som inte är vana systemanvändare och som kommer 

från olika delar av organisationen. Ansvar kan fördelas 

till olika roller i processen och chefer på olika nivåer får 

en mycket bra överblick både över processen för 

projektbudgetering- och prognostisering samt den 

ekonomiska utvecklingen i sig.  

 

Verksamhetsstyrning och beslutsstöd 

I en komplett lösning för verksamhetsstyrning och 

beslutsstöd hänger styrning och uppföljning ihop.  

Mercur Business Control ger företagsledningen och alla 

medarbetare med ansvar ett enhetligt, funktionsrikt och 

komplett system för exempelvis: 

 

 

 Budgetering 

 Prognostisering 

 Målstyrning 

 Rapportering 

 Analys 

 Simulering och bearbetning 

 Konsolidering 

 Dataintegration 

 Projektplanering och -uppföljning 

 Personalplanering och - uppföljning 

 Likviditetsplanering och -uppföljning 

 Inköps- och leverantörsanalys 

 

 

Väl beprövat av hundratals företag och 

tusentals användare  

Mercur Business Control är en trygg lösning. Företaget 

Mercur Solutions har utvecklat och levererat 

avancerade och högkvalitativa system för 

verksamhetsstyrning och beslutsstöd i över 30 år till 

hundratals företag med tusentals användare.  

 

Kontakta oss! 

Är du intresserad av att titta närmare på hur Mercur 

Business Control kan stödja er i arbetet med 

projektbudgetering eller med andra processer. Kontakta 

oss enligt nedan eller genom kundansvarig konsult! 


