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Web Business Manager 100% webbaseret og integreret til forskellige økonomi- 
systemer. 
RCS Web Business Manager, (RCS WBM), er et enkelt og effektivt system til at regis-
trere time- og ressourceforbruget på sager og opgaver i din virksomhed. Det giver 
et hurtigt overblik over de enkelte sagers forløb og økonomi, samtidig med at det 
sparer virksomheden tid og penge.

RCS Web Business Manager er tilgængelig for alle dine medarbejdere, hvad enten 
de sidder på kontoret eller er ude i ”marken”. Løsningen har naturligvis fuld inte-
gration til forskellige økonomisystemer, herunder SAP Business One, Microsoft C5 
og XAL, men kan naturligvis også bruges direkte med det indbyggede fakturerings-
modul.

Web Business Manager

Problem
Udfakturering af tid udført i marken – 
mange ved ikke hvordan de skal finde 
svaret, og som regel er det en stor admin-
istrativ opgave at kaste sig ud i.
Det resulterer i at undgå denne adminis-
trative byrde, selvom de inderst inde godt 
ved de kan forbedre bundlinjen væsent-
ligt.

Tidsregistrering – Man har ikke et system, 
hvor det er nemt for medarbejderne at 
registrerer hvor mange timer de har brugt 
på et projekt, selvom det gælder om at 
udnytte sine ressourcer fuldt ud og få 
betaling for alle de timer, der er brugt på 
et projekt.

Adgang 24/7 via Internettet uanset pla- 
cering - markedet byder på mange syste-
mer, der skal installeres på computeren. 
Det betyder at man ikke kan tage sin 
data med sig ud fra kontoret.
Samtidig bliver det en stor byrde for at 
integrere de systemer med sine mobile 
løsninger.

 

Løsning
Med RCS WBM får du nemt overblik over 
alle virksomhedens sager og projekter. 
Det muliggør optimal sagsstyring, der 
giver resultater direkte på bundlinjen. 
Dermed kan reelt tidsforbrug, på en giv-
en opgave eller et projekt, altid synlig-
gøres og faktureres.

Kernen i RCS WBM tager udgangspunkt 
i en nem og effektiv tidsregistrering for 
den enkelte medarbejder. Via et over-
skueligt ugekort kan medarbejderen 
indtaste sit timeforbrug på de enkelte 
sager.

Web Business Manager er Internet-
baseret, hvilket giver store fordele for 
din virksomhed. Systemet skal ikke 
installeres på medarbejderens maskine 
og denne har adgang til systemet fra 
kontoret, hjemmefra og ude i marken - 
via en pc med Internetadgang, en tablet 
eller sin mobiltelefon.
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Funktioner og egenskaber
RCS WBM forbedrer fakturering proces ved at spore status for faktura indsendelse, 
bearbejdning og færdiggørelse. Dette system hjælper også organisationen til at 
spore den investerede tid og service fra eksterne medarbejdere. Således modulet
passer til mange forskellige typer af virksomheder, fra arkitekter, ingeniører, entre-
prenører og håndværkere til konsulenter, reklamebureauer, IT-virksomheder og
kommuner.

Tidsregistrering
Overskuelig ugeseddel - Via en brugervenlig ugeseddel kan medarbejderen nemt 
registrere tid på en sag. Ugesedlen viser en overskuelig oversigt over alle de projek-
ter og sager der er knyttet til den enkelte medarbejder. Med blot få klik er der regis-
treret tid på en sag!

Flere timer bliver faktureret via mere overblik - Erfaringen fra vores kunder har vist, 
at faktureringsgrundlaget bliver større, da flere timer bliver registreret på sagerne 
og dermed faktureret. Med et ordentligt system bliver alle timer registreret og kan 
hurtigt dokumenteres overfor kunden. Der skal blot findes få timer per måned per 
medarbejder, for at systemet tjener sig selv hjem.
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Fakturering
Udskrive eller e-maile fakturaer - Du kan fakturere direkte fra systemet, og opsæt-
ning af din faktura foregår dynamisk. Fakturering kan også automatiseres og kobles 
sammen med dit eksisterende økonomisystem. Med få klik kan du nu udskrive eller 
e-maile fakturaer. Fakturaer genereres i PDF format ligesom de også kan udsendes 
via e-mail til kunder.
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Statistik og økonomi
Rapport generator - Den indbyggede rapport generator gør det muligt at udarbejde 
rapporter på tværs af alle tænkelige data i systemet. Derfor kan du få statistik og 
økonomiske data serveret præcist, som du ønsker det, fx. pdf, Word eller Excel.

Integration with ERP - Danner grundlag for optimeringen af interne processer og 
giver hurtigere overblik over økonomien RCS WBM modulet er let integreres med SAP 
Business One og Microsoft C5 & XAL, Navision og Dynamics.

Personale-styring
Månedsopgørelse - Hver medarbejder har en månedsopgørelse som viser overtid, 
resterende ferietid m.m. Med to klik kan medarbejderen hurtigt få overblik over, hvor 
meget ferie, afspadsering, kilometerpenge han eller hun har til gode. Således lettes 
firmaets administration af ressourcer. Desuden kan der nemt genereres rapporter 
der viser den enkelte ansattes faktureringsgrad, timeforbrug og sager.

Projektstyring
Sagsniveau - Systemet indeholder både GANTT* planlægning og budgettering på 
sagsniveau. Du får hurtigt overblik over ledige ressourcer, og systemet hjælper dig 
med at allokere ledige ressourcer.
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*GANTT - diagram eller plan viser opgaver eller projekter i en kalender oversigt. 
Bookingen og ressourceplanlægning funktion er tilgængelig fra diagrammet på 
venstre side. Adgangen til systemet er persontilpasset via brugerlogin.
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Kunde og kampagnestyring
Nyhedsbreve og særtilbud - Udsendelse af online kampagner i form af f.eks. ny-
hedsbreve kan nemt og hurtigt sendes til en gruppe af kunder, ligesom der nemt 
kan laves brevflet på kampagnebreve. Tilbudsgivning kan ligeledes oprettes på den 
enkelte kunde/sag og sendes direkte via e-mail fra systemet eller udskrives.

Kartotek - RCS WBM indeholder et omfattende kunde-, leverandør- og emnekartotek, 
hvori du kan oprette et ubegrænset antal kontaktpersoner pr. forretningspartner og 
journalisere alle vigtige stamdata.

Marketingsmodul - Alle data er således samlet ét sted og kan, sammen med det 
indbyggede marketingsmodul, anvendes til mange formål, herunder mailkampagner, 
elektronisk udsending af nyhedsbreve og -mails m.m.

Opfølgning - Du kan med få klik danne dig et overblik over, hvilke produkter og ser-
vices kunden har købt hos din virksomhed, samt hvilke konkurrerende produkter 
kunden har. Desuden er det muligt at oprette historik på kommunikation og kam-
pagner/events på den enkelte kunde, med mulighed for opfølgning.
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Rapporter og pipeline
Rapporter - fra den dynamiske rapport kan der linkes direkte til sagen, hvor sagsda-
ta samt aktiviteter kan ajourføres. Alle rapporter kan naturligvis, via en printvenlig 
version, udskrives, fx oversigter over kontakter, aktiviteter mm.

Dokumenthåndtering (på projekt- niveau) - en integration til Office dokumenter og 
filer i alle formater tilknyttes nemt de enkelte sager og/eller projekter, som gemmes i 
en defineret struktur.

Pipeline - et oversigt over forventet ordrer med sandsynlighed i fremtiden. Pipelinen 
giver et hurtigt overblik over tendenser og opgaver i fremtiden, og gør det lettere 
at planlægge virksomhedens ressourcer. Kampagner og opfølgning på dem styres 
også gennem RCS WBM.
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En oversigt over modul funktioner
Løsningen administrerer tiden investeret af en medarbejder på et bestemt projekt. 
Således kan det overvåge de vigtige menneskelige omkostninger og status af over-
skud eller tab for organisationen. Desuden sporer den udviklingen af en proces 
gennem et enstrenget system. Derfor er alle interessenter opmærksomme på projek-
tets status.

Vedligeholdelse
Systemkrav - RCS Web Business Manager er 100 % webbaseret, så du har adgang til 
systemet via Internettet og kan indrapportere timer via din computer, PDA eller mo-
biltelefon. Systemet er nemt at vedligeholde og kan afvikles på både en ekstern og 
intern server.

Hosting - Vi garanterer en sikker drift 24 timer i døgnet, og vi sørger for løbende 
opdatering af hardware, software og daglig backup af systemet. Så behøver du ikke 
at bekymre dig om drift og vedligeholdelse. Ønsker du at hoste systemet internt, 
kræver det adgang til en nyere Microsoft Windows Server med Microsoft Internet 
Information Server installeret.
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Installation og brugeruddannelse
Installation - Vi installerer og konfigurerer løsningen ud fra virksomhedens krav og 
ønsker, så de ansatte nemt og hurtigt kommer i gang med registreringen. Umiddel-
bart efter installationen modtager I et link som giver jer adgang til systemet, hvor I 
indtaster jeres brugernavn og password.

Administratoruddannelsen - Gennemgår alle funktioner i systemet og gør den nye 
administrator i stand til at udføre ændringer og løbende vedligeholdelse af sys-
temet.

Brugeruddannelsen - Sikrer de ansatte den nødvendige kompetence for den 
daglige brug af systemet. 

En fuldt integreret løsning
RCS ITs Web Business Manager er en fuldt integreret løsning, som hjælper dig med 
at holde styr på dine projekter, med en intensiv og uddybende projektstyring. I pro-
jektstyringen kan du både administrere dine projekter, men du kan også følge med 
og følge op på fakturer og deadlines. Samtidig hjælper RCS Web Business Manager 
dine medarbejdere med at registrere hvor meget tid de har brugt på hvert projekt, 
imens de også kan bruge den til andre formål, f.eks. ugeplan, ferieplan og til at reg-
istrere sygedage. Web Business Manager er en løsning, som er bygget til at være 
en del af din hverdag. Med løsningen ville du opleve at administrative og operative 
opgaver vil blive forenklet, som sørger for at du har mere tid til at fokusere på dine 
kompetencer.
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Om RCS IT
RCS IT har gennem mange år haft hovedfokus på SAP Business One og vi tilbyder 
jer dermed 12 års viden og erfaring. RCS IT har erfaring med konvertering til C5, SAP 
Business One, Uniconta m.fl.

Et skift fra et ERP-system til et andet kan være et stort projekt, men med RCS 

RCS IT specialiserer sig i at levere værdiskabende og fuldt integrerede softwareløs-
ninger til mindre og mellemstore virksomheder. Løsninger der øger effektiviteten i 
din virksomhed og giver dig et større overblik over din virksomhed. RCS IT rådgiver 
personligt og tilbyder unikke skræddersyede løsninger såvel som standardløsninger, 
der dækker din virksomheds behov.

Direktionen får:
Økonomisk overblik over aktuelle og afslut-
tede projekter og sager

Administrationen får:

Alle data samlet et sted (vs dobbeltregistre-
ringer)

Der kan faktureres direkte fra systemet, fordi 
den enkelte medarbejder og projektlederen 
allerede har indtastet de relevante data på 
sagen

Den enkelte leder har adgang til systemets 
dynamiske rapporter (vs. at udarbejde rap-
porter manuelt)

 

Projektlederen:
Kan styre sager og budgetter løbende uden 
at samle data ind forskellige steder

Decentralt - via få muse klik skaber optimalt 
overblik

Medarbejderen får:

Hurtigt overstået registreringen af timer, 
kørsel, udlæg, ferie osv.

Nemt se det samlede resultat af alle sine 
registreringer

Løbende får den enkelte medarbejder en 
opgørelse over resterende ferietid, overtid, 
antal sygedage

Langt mindre besvær med at administrere 
feriedage, afspadsering, kilometerpenge


