


Lønbudget Budgetkontrol & 
forbrugskontrol

LEDELSESTILSYN

Giv din organisation overblik over alle enheders økonomi med  
Mit Økonomiværktøj

Bilagskontrol GodkendelseForventet forbrug 
(helårsniveau)



LØNOMKOSTNINGER

Planlæg lønændringer I jeres organisation, helt ned på individ niveau i alle jeres enheder.  
Få det økonomiske overblik over nuværende og fremtidige år. 
Med Mit Økonomiværktøj får I nemt et overblik over organisationens forventede lønforbrug - nu og i fremtiden. 
 
HR og økonomiansvarlige kan se lønninger og refusioner på alle ansatte i organisationen eller institution. 
Chefer i organisationens enheder har adgang til egne ansattes lønoplysninger.  
 
Går en medarbejder på barsel? Skal en medarbejder i fleksjob, eller har I en medarbejder der får tilkendt sygedagpenge? 
Uanset hvilken situation medarbejdere befinder sig i, sikrer Mit Økonomiværktøj overblikket over den økonomiske  
situation i organisationen, bl.a. via detaljerede lønoplysninger og refusioner. 
 
Med Mit Økonomiværktøj kan I simulere og planlægge økonomien for den enkelte arbejdsplads og i hele 
organisationen. 



der ikke kan personhenføres
LØNUDGIFTER

Barselsrefusion 
Lokal  
Lønforhandlingspulje 
Sygedagpenge 
Overarbejde 
Fleksjobydelse 



BILAGSKONTROL OG FOBRUGSKONTROL

Mit Økonomiværktøj sikrer bilags og forbrugskontrollen. 
 
Bilagskontrollanten skal kontrollere et bredt udvalg 
af bilag som er udvalgt på baggrund af et regelsæt.  
Kontrollen er let tilgængelig og selve bilaget vises 
og godkendes med et enkelt klik.  
 

Bilagskontrol kan sættes op i overensstemmelse med revisionskrav og jeres egne ønsker til kontrol.  
Kontrollen kan også tilpasses til at understøtte alle relevante typer posteringer. 

Mit Økonomiværktøj understøtter blandt andet: 

Faktura 
Kreditnota 
Interne afregninger 
Interne omkostninger 



POWER BI

Få det hurtige overblik med Power BI.  
 
Budgetoversigt, aktuel forbrug, 
restbudget, og forventet forbrug - få 
alle økonomidata visualiseret som I 
ønsker. 
 
Rapporten kan vises i tre niveauer: 
Topledelse, Center og Afdeling. 
 
Hvert niveau viser de relevante 
budgetoplysninger der er tilknyttet 
hvert enkelt område.  
 
Mit Økonomiværktøj giver dig 
mulighed for at få de rapporter I 
ønsker.
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RAPPORTER MED OVERSKUD

Mit Økonomiværktøj hjælper med at visualisere selv de mest komplekse informationer, så I kan træffe de rigtige 
beslutninger.

12345 Museeafdeling Amager

23 12 11 18

17.634.112 30.354.940

-6.182.032 -12.232.838

11.452.080
18.122.102

53 47 78

Kommune

32.090.543 18.192.378

-8.528.420 -6.081.267

25.562.123
12.111.111

Offentlige Museer



EN SIMPEL WEBLØSNING 

Mit Økonomiværktøj gør økonomien meget mere gennemsigtig og har derfor en afledt 
effekt på hele måden at arbejde med økonomi og styring. 
 
Gennemsigtighed optimerer: Budgetlægning, korrekt bogføring, rettidig opmærksomhed på  
problemområder – altså en generel forbedring af økonomistyringen.

...GØR DET KOMPLICEREDE NEMT OG TRANSPARENT
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