Få 100% styr på alle projekter
og ressourcer i virksomheden
Q5 TILBYDER TOTAL KONTROL OVER PROJEKTER OG
KAPACITET I FORHOLD TIL PRODUKTION OG MEDARBEJDERE.
SAMTIDIG OPNÅR I OP TIL 20% BEDRE UDNYTTELSE AF
ALLE RESSOURCER!
Q5 Projekt gør det nemt og hurtigt at overskue
virksomhedens kapacitet, manpower og leveringstider m.m. Systemet, der tilpasses jeres
ønsker og behov, holder konstant styr på, hvor
alt og alle befinder sig i de enkelte processer og
projekter.
Systemet arbejder ud fra en database, hvor alle
virksomhedens medarbejderressourcer er oprettet i en kompetencematrix. Det giver overblik
over alt fra spidskompetencer, certifikater,
special-aftaler og lignende. Når samme informationer kobles sammen med specifikationer for de enkelte ordrer, projekter, materiel
og deadlines – kan I udnytte alle ressourcer optimalt, undgå dobbeltbooking og samtidig sikre,
at ordren leveres til aftalt tid og pris.
Systemet viser hvor der er medarbejdere i overskud, så de kan udnyttes bedre på andre
projekter, kurser, innovationsprocesser eller
eksempelvis sendes på afspadsering.

Q5 Projekt er enkelt at bruge for alle – lige fra
administration til produktion og montage.
Brugerfladen er lige så nem at tilgå som en
kalender, og systemet kræver ingen kurser og
dyre konsulentbesøg, bl.a. opdateres den simple software uden besvær for virksomheden.
Q5 Projekt, der bygger på Microsoft SQL platformen, kan nemt integreres med Jeres ERP
system, så data ikke skal indtastes flere gange.
Systemet kan for eksempel sættes op til at
hente ordrer fra C5/NAV (eller andre systemer)
og oprette dem automatisk som projekter i Q5.
Før installation af Q5, foretager vi en analyse af
virksomhedens processer, og finder sammen
med Jer, den smarteste måde at integrere eksterne systemer med Q5 Projekt.

Q5 PROJEKT SKABER OVERBLIK PÅ 3 AF DE
VIGTIGSTE OMRÅDER I PRODUKTIONSPROCESSEN:
FORDELING, OVERBLIK OG FREMDRIFT.
RESOURCEBOOKING

PROJEKTFASER

PROJEKTFREMDRIFT

Via en nem og overskuelig oversigt vises hvornår hvilke
medarbejdere er booket på hvilke projekter.

Ved hjælp af farvekodede progressbars tages temperaturen
på de forskellige faser i projektet og skifter farve alt efter
hvor langt i processen projektet er nået.

Q5 Projekt tilbyder real time status på jeres tekniske afdelinger, bemanding til evt. senere opgaver, om specifikke
planer følges og meget mere.

Q5 Projekt holder styr på, hvad jeres virksomheds vigtigste ressourcer, medarbejderne, laver
– og hvornår de gør det. Holder de ferie, afspadserer de – er de sygemeldte? Med Q5 Projekt finder du nemt og hurtigt de rigtige
medarbejdere til de rigtige opgaver og de rigtige
projekter.

Q5 Projekt skaber overblik over samtlige af
jeres projekter i real time, og viser belastningen
af de enkelte ressourcer i forhold til bemanding
og kapacitet.

Med Q5 Projekt er det nemt og hurtigt selv at
definere et projekts forskellige specifikationer og
milestones, så det matcher den opgave I skal
arbejde med. Det kan være deadline for ordreafklaring, layouttegning, kundegodkendelse af
tegninger, vigtige indkøb, godkendte produktionstegninger og meget mere.

Q5 Projekts kompetencematrix viser de enkelte
afdelingers miks af nøglekompetencer og ressourcer og du kan derfor – uden at belaste afdelingen unødigt – udvælge de rigtige personer
og/eller det rigtige team til projektet.
Systemets indbyggede online kalender samt
det smarte SMS modul, udsender hurtigt og
præcist ændringer og nye oplysninger til igangværende opgaver.

Systemet kan integreres med live tidsregistrering, der giver lynhurtigt overblik over, hvor
mange timer en medarbejder eller et team, har
brugt eller skal bruge på et projekt. Samtidig
fortæller systemet om ledig kapacitet, hvorvidt
der kan sættes nye projekter i gang eller om
andre skal omprioriteres.
Q5 Projekt er nemt og overskueligt, og de forskellige projekter og opgaver skifter farve alt
efter hvor langt de er i processen, så det er
nemmere og hurtigere at reagere, hvis der er
behov for ændringer i fordeling af medarbejdere.

Q5 kan kan nemt integreres med din virksomheds tidsregistrerings- og lønsystemer. Det
giver overblik over sygdom og ferie. Samtidig
kan det anvendes til tidsregistrering, hvis I ikke
har et sådant system i forvejen.

Du kan opdele de enkelte projekter i faser som
fx projektering, indkøb, produktion, test, pakning og meget andet. Derefter tilknyttes specifikke personer og ressourcer, og der kan
konstant følges op på, hvor langt i processen
projektet er nået, så alle frister og specifikationer bliver overholdt.

PRODUKTION
Planlæg alle projekter
i den mest effektive
rækkefølge ift.
kapacitet, bemanding
og kompetencer.

PROJEKTER
Styr projekterne
ved at inddele dem
i faser, og følg op
på dem ved hjælp
af milestones.

MEDARBEJDERE
Hold overblik over
medarbejdere og få
kontrol over alt fra
kompetencer og
teams til ferie, sygdom
og afspadsering.

OVERSIGTER
Medarbejder- og
projektoversigter
over kapacitet og
belastning ved
aktuelle og/eller
kommende projekter.

Q5 Projekt gør det nemt at opdatere status på
milestones fra andre systemer, eller løbende at
oprette og følge op på nye. På den måde får I
overblik over områder som fx status i en teknisk
afdeling, bemanding til evt. senere opgaver,
om en specifik plan følges efter hensigt og
gældende kontrakt og mange andre features.
Samme milestones optræder derefter i produktionsmodulet, hvor de holder styr på kommende projekter, som – flettet sammen med
oversigter for medarbejdere og projekter –
skaber et samlet overblik over alle projekter
og opgaver. Igen bruges farver for at vise
status/temperatur på projektet.

TILPASNING
Tilpas systemet til jeres
særlige ønsker og
behov. Opret felter til
medarbejdere, projekter, rapportering m.m.

TEKNIK
Netværksbaseret
client / server som
installeres på
Windows. Ændringer
optræder real time
hos alle brugere.

Kontakt Morten Lassen, Nordjysk Kodeindustri og hør mere om, hvordan jeres virksomhed får 100% styr på alle projekter og ressourcer.
Ring på 2971 3370 eller skriv til mig på ml@njki.dk
Nordjysk Kodeindustri - eller NJKI - hjælper bl.a. produktions- og servicevirksomheder med softwareløsninger
til optimering af produktionen, visualisering af belastningen og overblik over bemandingen.
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