EazyProject
– et faktureringsværktøj i særklasse
Kundecase

TestHuset A/S
TestHuset er et dansk konsulentfirma, der har specialiseret sig i softwaretest

og kvalitetssikring. TestHuset blev etableret i 2004, og kan i dag tilbyde kunderne en fuld palette af testkompetencer og services af bedste kvalitet. Virksomheden er kontinuerligt i vækst og er modtager af Gazelle-prisen i 2008,
2009 og 2010.
www.testhuset.dk
Stine Osted
Service Manager

Udfordringen
•

Tlf: 44 97 99 79

TestHusets strategi er at levere komplette løsninger inden for test og
kvalitetssikring.
TestHuset beskæftiger 40 medarbejdere.

Kunde siden 2011

•

Løsningen
•
•
•
•
•

EazyProject hostet løsning med standardfunktionerne Projektstyring, Ressourcestyring, Tids- og Udlægsregistrering samt Projektfakturering.
Simpel brugervenlig registrering af tid, km og udlæg via internet og mobil.
Projektfakturering med ratebetalinger, fast pris og medgået tid.
Stort udvalg af realtids-rapporter til projektlederne, finansafdelingen og ledelsen.
Nøgletalsrapporter på projekter, kunder og medarbejdere.

“

TestHusets mission er at være det
oplagte valg af samarbejdspartner,
når der rundt omkring i danske
virksomheder tænkes test og kvalitet -en samarbejdspartner, der kan
bidrage på alle fronter inden for
test - med konsulentydelser såvel
som uddannelse/test-certificering
af kundernes medarbejdere, samt
rådgivning og ’Test As a Service’.

•
•

Projekt- og opgavestyring: Savnede et samlet overblik over alle aktiviteter
for de tre forretningsområder.
Ressourcestyring: Savnede overblik over ledige ressourcer og aktuel belastning.
Tids- og udlægsregistrering: Savnede registrering af tid, km og udlæg i samme
system og via mobil.
Fakturering: For meget administration forbundet med fakturering til kunderne.

”Komplet overblik for medarbejderen, administrationen og ledelsen”

Vores konsulenter har aldrig haft nemmere ved at registrere tid – også via
deres iPhone, når de er på farten. Og det er utroligt nemt at gå ind i EazyProject og få overblik over opgaver, ressourcer, utilization, ferie, udlæg, kørsel
og fakturering
Service Manager Stine Osted, TestHuset A/S
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