Overblik og Indsigt
Kombinationen af e-conomic og budget123 gør det muligt både at
arbejde detaljeret samtidig med at overblikket bevares.
JOBINPLACE er en landsdækkende
konsulentvirksomhed, der tilbyder en lang
række løsninger til landets Jobcentre og
virksomheder inden for det social- og
arbejdsmarkedspolitiske område.
Virksomheden er i rivende udvikling, og til at
holde styr på økonomien, anvender
JOBINPLACE e-conomic og budget123.

JOBINPLACE
JOBINPLACE tilbyder blandt andet
nøglefærdige koncepter, udviklet og
skræddersyet til det enkelte jobcenter.
Virksomhedens ledelse og ejerkreds består af
Tony Juul Andersen, Troels Seerup og Helena
Schjoldager. Tre personer med et stort fagligt
engagement, der hele tiden udvikler nye
koncepter og tilpasser de eksisterende til det
aktuelle arbejdsmarked. Virksomheden er med,
hvor det sker, og er over de sidste 3 år vokset
fra at være 3 medarbejdere, til i dag at tælle 47
medarbejdere, fordelt på 7 afdelinger.

Som Tony Juul Andersen udtaler: ”Vi har behov
for, at vores administration er lagt i faste
rammer, samtidig med at vi skal være fleksible
og omkostningsbevidste. Det giver e-conomic
os! Og sammen med budget123 kan vi hele
tiden udregne vores likviditetsbehov frem i
tiden, og se et estimat for vores årsresultat.”

“

Graferne i budget123 giver mig
lynhurtigt et overblik, og jeg kan
se den udvikling og de tendenser,
der tegner sig i vores økonomi.
Troels Seerup

Administration
– så lidt som muligt tak!

Troels Seerup
Adm. direktør

Der er ikke megen tid til
administrativt arbejde i
hverdagen, men det er et stort
behov for alle i ledelsen, hele
tiden at været opdateret på
virksomhedens økonomi og de
enkelte projekters rentabilitet.
Når ledelsen ønsker at danne
sig et overblik, eller har behov
for at arbejde med den
fremtidige strategi, logger man
ind i budget123. ”Graferne i
budget123 giver mig lynhurtigt
et overblik, og jeg kan se den
udvikling og de tendenser, der
tegner sig i vores økonomi”,
siger Troels Seerup.

Total adgang
Ledelsen i JOBINPLACE er konstant på farten
og har derfor behov for alle steder at kunne få
adgang til vigtige dokumenter og opdateret
information omkring virksomhedens økonomi.
Både e-conomic og budget123 er webbaserede
systemer og er integreret med hinanden. Det
betyder, at når en medarbejder for eksempel
har skrevet en faktura, eller bogført løn, kan
ledelsen straks se det i budget123.

Integration
Integrationen mellem e-conomic og budget123
er meget tæt, og det er fx kontoplanen i economic, der bestemmer menustrukturen i
budget123. Det sikrer dels, at budgetterne har
samme opbygning som bogføringen, og dels at
rapportering derfor genereres automatisk. Dels,
fjerner det behovet for at foretage manuelle
indtastninger, og dermed risikoen for fejl, og
dels behov for kontrol. Den automatiske
opstilling af rapporter, har for JOBINPLACE
været en stor hjælp og sparet en masse tid i
forbindelse med bestyrelsesmøder. Troels
Seerup: ”Vi vil ikke taste det samme tal to
gange, og det kommer vi ikke til her, da
systemerne selv snakker sammen.”

Overblik
”Vi ville nok gerne have alt i et system9” siger
Tony Juul Andersen, ”9 men kombinationen
her, giver os mulighed for både at arbejde
detaljeret og samtidig bevare overblikket. Og så
er det faktisk også rart, at vi mentalt skifter
gear, når vi går fra e-conomic, hvor det er
detaljerne og den daglige drift, vi arbejder med,
til budget123, hvor det er planerne og den
overordnede opfølgning, vi ser på og arbejder
med.”

