EG SD Datawarehouse –
Effektiv ressourcestyring
og opfølgning
Brugervenligt styringsredskab
EG SD Datawarehouse er et brugervenligt styringsredskab, der retter sig både mod
den centrale administration og de decentrale enheder i organisationen. Løsningen
bruges til ressourcestyring og opfølgning, og er hurtigt blevet et vigtigt værktøj for
alle brugere med budgetansvar.
EG SD Datawarehouse er den fremtidige løsning på overskuelig og let tilgængelig
adgang til samtlige data i EG Silkeborg Løn.
Data kan overføres til lokalt brug og kan således integreres i kommunens eller
regionens samlede ledelsesinformationssystem. Der opbygges 5 års historik af data.

Bogholderi
Bogholderi er primært målrettet centrale administrative medarbejdere især på
økonomi- og lønkontorer. Løsningen bruges til specifikation af bogførte beløb – bl.a. i
forbindelse med afstemninger og afregninger.
Løsningen giver mange muligheder for opfølgning fx:
•

Du kan spørge på et eller flere kontonumre

•

Du kan få specificeret løndele og medarbejdere der er bogført på kontonummeret

•

Du bestemmer selv periode og specifikationsgrad i din forespørgsel

•

Du kan udskrive alle rapporter eller overføre dem til regneark

•

Du får daglig bogføring.

Datawarehouse
giver adgang til
samtlige data i EG
SD Løn:
EG SD Datawarehouse er den
fremtidige løsning på overskuelig
og let tilgængelig adgang til
samtlige data i EG Silkeborg Løn.
Der er bl.a. adgang til:
• Bogholderioplysninger
• Fraværsoplysninger
• Lønsimulering
• Budgetopfølgning og
lønsumsstyring

Budgetopfølgning og lønsumsstyring
Budgetopfølgning er egnet til både centrale lønspecialister og decentrale ledere
i organisationen. Løsningen bruges til styring af det økonomiske råderum, og
giver på en enkel måde adgang til kroneforbrug og budgetter. Nye data indlæses
ultimo hver måned. Samtidig med at vi indlæser nye forbrugsdata, indlæser vi
også nye simulerede tal for den resterende del af året og for næste år.
•

Du kan med få klik få præsenteret det forventede råderum, som er det totale
årlige budget modregnet det forventede årsregnskab

•

Du har adgang til oplysninger for minimum 3 år – forrige år, indeværende år
og næste år

•

Oplysningerne er tilgængelige på kommune- eller regionsniveau, og kan via
link specificeres i forhold til organisationen, for til sidst at vise personer,
lønarter og tillæg.

Eksport af data
Alle rapporter kan udskrives,
eksporteres til videre
behandling i Excel, eller dannes
som pdf-filer.
Det giver fleksibilitet, og
mulighed for at bearbejde de
ønskede data yderligere.

Fravær
Fraværsløsningen giver brugeren adgang til fraværsdata i en meget nem og
fleksibel løsning. Fraværsrapporter kan laves for den samlede organisation
(kommune, region eller hospital/sygehus), eller for den enkelte organisatoriske
enhed fx institution eller afdeling. Fraværsrapporter kan dannes på 2 forskellige
måder:
•

Opbyg og dan rapporter – giver brugeren mulighed for selv at vælge
analysevariabler, afgrænsning af data, fraværsårsager, og dermed danne
individuelle fraværsrapporter fx helårsansatte, fravær i %, samt kort eller lang
fravær m.v.

•

Gemte modeller – giver med få klik mulighed for, på en enkel måde, at få
adgang til faste definerede fraværsrapporter/modeller.

EG leverer branchesoftware, der hjælper vores kunder med at udvikle deres virksomhed yderligere.
Vores software er forankret i højt specialiseret viden og er udviklet på baggrund af en dyb forståelse
af vores kunders profession og branche.
Læs mere på https://eg.dk/om-eg/
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