Se dine budgettal
i Forsyning|FOF

Slip for manuelle indtastninger og gør budgetopfølgning lettere
Med funktionen Budgettal i FOF gør vi det nemmere for dig at
skabe et overblik over forsyningens budget og du slipper for at
skulle indtaste budgettet manuelt i Excel hver måned. Dermed
sparer du vigtig tid og undgår tastefejl i dine budgetter, da tallene hentes automatisk fra Forsyning|FOF.
Ved at sætte forsyningens planlagte budget for hver måned ind
i Forsyning|FOF, får du et godt ud-gangspunkt for budgetopfølgninger. På den måde kan du nemlig løbende sikre dig, at din forsynings faktiske regnskab stemmer overens med det planlagte.
En af de Forsyning|FOF-brugere, der har nydt godt af funktionen, er Driftsleder hos Vinderup Varmeværk, Jørgen Sørensen.
Jørgen fortæller, at funktionen har haft stor betydning for, hvordan Vinde-rup Fjernvarme udarbejder deres budgetter:
At vi har vores budgettal ovre i FOF, har hjulpet os meget i hverdagen, fordi budgettet nu udarbejdes automatisk hver måned,
i stedet for at vi skal sidde og indtaste tal manuelt i et regneark
hver gang. Det er jo spild af tid at skrive data fra Forsyning|FOF
over i et regneark, når nu systemet rent faktisk selv kan behandle tallene.

En af fordelene ved at implementere budgettal i Forsyning|FOF
er, at det skaber et godt samspil med DFF|EDB’s ledelsesinformationssystem, Forsyning|BI. Netop denne fordel var hovedårsagen til, at Jørgen valgte at bruge funktionen:
Det har været nemt at komme i gang med løsningen, da det er
meget enkelt at oprette budgettet i Forsyning|FOF. Samtidig
giver det stor værdi, at Forsyning|FOF og Forsyning|BI spiller
langt bedre sammen, når vi har budgettallene i Forsyning|FOF
– Det var rent faktisk derfor, vi valgte at komme i gang med
funktionen.
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