
Abilitas kunder behöver inte oroa sig över de föränd- 
ringar som övergången till automatiserad ekonomi-
rapportering innebär. Våra kunder behöver inte förstå 
rapporteringens tekniska format (XBRL), eftersom vi 
sköter den biten. Vi ordnar också utbildningar för våra 
kunder i automatiserad ekonomirapportering och det 
system som hör till, så att de som berörs förstår vad 
det handlar om. De som använder systemet Unit4 
Business World behöver inte bekymra sig över i vilket 
format siffrorna sänds, systemet ser automatiskt till 
att informationen paketeras i XBRL-format.

Vad är Unit4 Business World?
Unit4 Business World har utvecklats för tjänsteorga-
nisationer inom offentliga sektorn och har från första 
början utformats med fokus på användarvänlighet. Det 
är ett flexibelt och skalbart system för verksamhets-
styrning som går att anpassa till alla kommuners behov.

Unit4 BW är ett praktiskt alternativ eftersom du får 
alla rapporter ur samma system. Det krävs varken 
integrationer, överföring av information eller skilda 
rapporteringssystem.

Organisationer med specialbehov och föränderliga 
behov är ingen utmaning för Unit4 Business World. 
Eftersom alla centrala funktioner inom organisationen 
är integrerade i samma system, är all information direkt 
tillgänglig i alla moduler. Görs en ändring i en modul, så 
syns den också direkt i övriga delar av systemet.

Unit4 Business World är den mest använda ERP-
lösningen inom offentliga sektorn i Norden. Systemet 
är dessutom fullständigt anpassat till finländsk kommu-
nalförvaltning.
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Fördelar med verksamhetsstyrning via Unit4 Business World
• Olika delområden kan ta i bruk systemet stegvis - Grundligt genomförd kartläggning och välplanerad 

övergång.
• All information i samma system – Förbättrar organisationens effektivitet och rapportering.
• En enda inloggning, ett enda användargränssnitt – Lätt att använda.
• Samma struktur och grunduppgifter i hela systemet – Inga överlappningar.
• Mångsidiga och anpassade rapporter – Uppdaterad och relevant information som underlag för besluts-

fattande.
• Formbart för användaren – Kostnadseffektivt och flexibelt.
• Omfattande instruktioner för arbetsflöden – Processhantering och styrning.
• Konkurrensutsättning för kommunala anskaffningar - Möjliggör in-house-anskaffning.

Dessutom
• Du minskar skattebetalarnas börda - och får förstklassiga funktioner till betydligt lägre totalkostnader 

än hos konkurrenterna.
• Du ger kommuninvånarna bättre service - en kombination av intuitiv mobilteknologi och effektiva 
 rapporterings- och analysmetoder effektiverar arbetet.
• Du frigör tjänstemännens potential - Tack vare automatiserade processer och självbetjäning kan 
 medarbetarna fokusera på mer utmanande arbetsuppgifter, vilket ger mervärde och ökad arbetsmotiva-

tionen.
• Du hanterar uppgifter på ett säkert sätt - genomskinlighet utan att äventyra datasäkerheten, både som 

molntjänst och som installerad tjänst i kundens arbetsmiljö.

Unit4 Business World innehåller lösningar inom följande kärnområden:


