Zarządzanie projektem może być łatwe
SoniqProject to oprogramowanie dedykowane dla
firm realizujących projekty, unikatowe zlecenia,
jednorazowe usługi – wszelkie przedsięwzięcia,
które:
ź
ź
ź

wymagają monitorowania postępu prac lub
kosztów, na bieżąco lub cyklicznie
składają się z jednego lub więcej etapów
realizacji
wymagają wczesnego ostrzegania
o spodziewanych przekroczeniach
w zakresie kosztów lub terminów

Program pomaga w porządkowaniu danych
i efektywnym ich wykorzystywaniu do zarządzania
zarówno jednym, jak i wieloma projektami naraz,
ułatwiając zarządzanie całą firmą lub działem.
W prosty sposób daje podgląd
aktualnego stanu projektu:
ź
ź
ź
ź

zaawansowania prac
poziomu kosztów poniesionych
w stosunku do zaplanowanych
nierozliczonych faktur
zaplanowanych nieobecności
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Przy pomocy SoniqProject można przejść cały
proces realizacji projektu czy zlecenia:
ź
ź
ź
ź
ź

zaplanować prace zespołów, czy
poszczególnych osób
oszacować koszty i pracochłonność
zbudować zespół projektowy
na bieżąco lub cyklicznie kontrolować
przebieg prac
monitorować rozkład kosztów

Program podpowie o przekroczeniu budżetu czy
nierozliczonych płatnościach, a także będzie
generował dane o kosztach wynikających
z raportów czasu pracy pracowników.
Przy pomocy SoniqProject można dokładnie
analizować koszty prowadzenia działalności firmy
lub działu, odpowiednio je segregować i sortować.
Taka analiza z kolei może pomóc zmniejszyć
koszty stałe i zwiększyć dochody z prowadzonej
działalności lub poprawić rentowność działu.
Oferujemy również pełne wsparcie użytkownika
systemu podczas wdrażania systemu w firmie lub
w dziale w celu pełnego wykorzystania możliwości
programu.

Korzyści
z zastosowania SoniqProject
Skraca czas poświęcony na sprawy organizacyjne.
Najważniejsze informacje o realizowanych pracach
znajdują̨ się̨ „w jednym miejscu” i mogą być na
bieżąco aktualizowane przez pracowników, dzięki
czemu istnieje możliwość skrócenia czasu,
poświęcanego na sprawy organizacyjne.
Automatycznie przypomina o zbliżających
się terminach. Na podstawie wprowadzonych
danych program sam podpowiada o zbliżających
się terminach, przekroczeniach budżetu,
spóźniających się kontrahentach czy fakturach
do zapłaty. Za pomocą̨ prostych komunikatów
i list użytkownik dostaje zbiór tematów, którymi
należy się zając.́
Wyświetla plan kosztów i przychodów na
najbliższe miesiące. SoniqProject daje możliwość
w y ś w i e t l e n i a w s z y s t k i c h z a p l a n o w a nyc h
wydatków i spodziewanych przychodów dla całej
organizacji lub działu na najbliższe miesiące,
z dokładnością do pojedynczego projektu. Dzięki
temu właściciele firm lub osoby zarządzającej
działami są w stanie z wyprzedzeniem podejmować
strategiczne decyzje dotyczące płynności
finansowej.

Wizualizuje prace w toku i zaplanowane zadania.
Na jednym ekranie można wyświetlić wszystkie
projekty realizowane, jak również te, które na
realizacje jeszcze czekają. Dzięki temu znacząco
skraca się czas planowania kolejnych tematów.
Oceny zdolności przerobowych dokonać można
z jednego poziomu.

Główne możliwości programu
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Zarządzanie projektami. Zarządzanie finansami.
Zarządzanie terminami. Zarządzanie zadaniami
i pracownikami. Wizualizacja stanu
projektów. Baza kontrahentów.
Zarządzanie
Baza dostawców.
projektami

Pełne wsparcie
klienta
ź Kompleksowe wdrożenie
oprogramowania. W zakres
wdrożenia wchodzi: analiza
procesów biznesowych,
modelowanie rozwiązania dla
Klienta oraz szkolenia dla
pracowników
ź Powdrożeniowe
wsparcie Klienta

Pełne wsparcie w obsłudze
projektów, od zamówienia, przez
planowanie, realizację,
monitorowanie odchyleń
kosztów i zaawansowania prac,
aż po finalizację i końcowe
fakturowanie.

Zarządzanie
finansami
ź Plan przychodów i wydatków na

najbliższe miesiące dla twojej firm y
ź Informacje o przychodach i kosztach na

projektach „w jednym miejscu”
ź Obsługa faktur - zestawienia faktur

zakupu i sprzedaży „w jednym
miejscu”, z oznaczeniem
przeterminowanych lub
zbliżających się do
terminu płatności

Baza kontrahentów
i dostawców

Zarządzanie terminami

Możliwość budowania bazy
kontrahentów i danych
teleadresowych

Moduł do przypominania
o zbliżających się wydarzeniach,
płatnościach i kamieniach
milowych

Pełna
wizualizacja stanu
projektów
ź Konsola startowa, którą każdy

użytkownik personalizuje do swoich
potrzeb - wyświetla najważniejsze dla
niego informacje.
ź Wizualizacja projektów i zadań na
wykresie Gantt - Sterowanie
projekami a pomocą
wykresu Gantt.

Zarządzanie
zadaniami i pracownikami
ź Tworzenie zadań, przypisywanie do

nich konkretnych pracowników, śledzenie
postępów prac
ź Zarządzanie nieobecnościami pracowników
ź Raportowanie nadgodzin z możliwością ich

wybierania i wypłacania na koniec
miesiąca. Program sam obliczy
odpowiedni koszt i przypisze go do
projektu

Elementy sztucznej inteligencji

Więcej informacji na temat

SoniqProject na podstawie
wprowadzanych raportów czasu pracy
i zaimplementowanych algorymów
h e u r y s t yc z nyc h a u t o m a t yc z n i e
wskazuje zagrożenia przekroczenia
terminu dla realizowanych zadań, jak
również dla całego projektu.

oprogramowania oraz możliwości
nawiązania współpracy uzyskają̨
Państwo kontaktując się z nami drogą
elektroniczna:̨ biuro@soniqsoft.pl lub
bezpośrednio pod numerem telefonu:
+48 32 729 83 86

