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Pålogging Agresso web
Pålogging skjer via Agresso remote office. Velg følgende ikon:

Velg deretter ikonet for Agresso web:

Følgende skjermbilde dukker opp:

Legg inn ditt brukernavn i Agresso, NU for firma og ditt Agressopassord. Klikk på «Glemt
passordet» dersom du ikke husker passordet. Du vil få tilsendt nytt passord i en epost etter å ha
oppgitt brukernavn og epostadresse i angitte felt.
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1. Økonomioppfølging i Agresso web
Med den web-baserte agressoløsningen kan prosjektleder selv følge opp prosjektøkonomien.
Prosjektrapportene gir prosjektledere en oppdatert oversikt årets budsjetterte og bokførte kostnader
og finansiering. Rapporten for eksterne prosjekt tar også hensyn til saldooverføringa fra fjoråret, slik
at bunnlinja vil være prosjektets saldo.

2. Prosjektrapportenes plassering i Agresso web
Ved innlogging på Agresso Web kommer sida ««Info.side (NU)» frem:

Fana «Mine eksterne prosjekter» er startsida. Dersom man er arbeidsordreansvarlig, men ikke
prosjektleder, kan en rapport for arbeidsordren hentes ved å gå inn på fana «Mine eksterne
arbeidsordrer II». Ønsker man rapporter for prosjekt finansiert av grunnbevilgning
(bevilgningsfinansiert virksomhet), velger man fana «Prosjekter BFV (1*)» eller «Prosjekter og
arbeidsordre BFV (1*). I fana «Veiledninger» finnes diverse brukerveiledninger knytta til Agresso
web.
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3. Rapporter for eksternt finansierte prosjekt (BOA - bidrags- og
oppdragsaktivitet)
Fana «Mine eksterne prosjekter» viser en liste med alle prosjekt agressobrukeren er prosjektleder på.
I dette tilfellet et er det ett prosjekt. Til høyre i skjermbildet finnes feltet «Koblinger til rapporter»:

Ved å klikke på «Velg kobling» og deretter «1. Regnskapsrapport prosjekt per dato», vil en
regnskapsrapport tilsvarende den i skjermbildet under vises. Velges «2. Regnskapsrapport
arbeidsordre per dato» sorteres data på prosjektets arbeidsordrenivå. Bortsett fra ulik sortering er den
lik «Regnskapsrapport prosjekt per dato». Rapporten «Regnskapsrapport årsfordelt fom. 2014 viser
regnskapet per år fra og med 2014. Denne rapporten viser ikke budsjettall, og er ment som
hjelpemiddel ved rapportering til bidragsyter/oppdragsgiver.
Kapittel 3.1 går nærmere inn på rapporten «1. Regnskapsrapport prosjekt per dato», mens kapittel
3.2 går nærmere inn på rapporten «Regnskapsrapport årsfordelt fom. 2014».
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3. 1 Rapport «1. Regnskapsrapport prosjekt per dato»
Prosjektrapporten er delt inn i fire hovedkategorier:
1. kostnader – med underkategoriene Personalkostnader inkl. overhead og Andre kostnader
2. finansiering – med underkategoriene Ekstern finansiering og Egen finansiering
3. overskudd (kun aktuelt for oppdragsprosjekt)
4. inngående saldo (overført fra fjoråret)
Rapporten har fire ulike detaljeringsnivå som prosjektleder kan velge mellom:

Ved å velge detaljnivå «Nivå 4 – Person» får man følgende rapportoppsett:

Summen av disse fire hovedkategoriene gir bokført prosjektsaldo per dags dato og budsjettert
prosjektsaldo ved årets slutt. Den siste rada, i dette tilfellet med beløpet 166.052 i kolonnen
«Bokført», viser bokført saldo på prosjektet per i dag. Et beløp med positivt fortegn innebærer at
kostnadene har vært høyere enn finansieringa. Kolonnen «Budsjettert» viser budsjettet for hele
inneværende år. Beløpet 2 på siste rad innebærer at det ved årsslutt er budsjettert med en
prosjektsaldo på rundt null.
Rapporten summerer alle regnskapstall for de fire kategoriene ovenfor i kolonnen «Bokført», og alle
budsjettall i kolonnen «Budsjettert». Kolonnen «Differanse 2 – 1», lengst til høyre i bildet ovenfor,
viser differansen mellom budsjettert beløp og bokført beløp per rad.
«Nivå 4 – Person» er detaljnivået som fremkommer automatisk. Nivået gir en oversikt over bokført
og budsjettert beløp per ansatt per for de ulike hovedkategoriene. I tillegg vises beløp som ikke er
bokført eller budsjettert per ansatt for hver hovedkategori uten tekst.
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Dersom man i nedtrekksmenyen på «Detaljnivå» velger Nivå 2, får man en mer komprimert og
overordna rapport:

På dette detaljnivået kan man raskt sammenlikne bokført beløp mot budsjettert beløp for de to
hovedkategoriene under kostnader, som er personalkostnader og andre kostnader. I dette tilfellet
fremgår det at det er 675.596 igjen av budsjetterte midler til andre kostnader, dvs. andre kostnader
enn personalkostnader og overhead. For å se detaljene som ligger bak disse kategoriene, gir
detaljnivået «Alle nivåer» oversikt over personalkostnader bokført og budsjettert per ansatt på
lønnsnivå. Dette nivået gir også oversikt over bokførte og budsjetterte reisekostnader per ansatt:
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3. 2 Rapport «Regnskapsrapport årsfordelt fom. 2014»
Rapporten for eksterne prosjekt omtalt ovenfor i pkt. 3.1 er ment for prosjektstyring i inneværende
år med oppdaterte budsjett. I tillegg finnes det en rapport utforma som hjelp til rapportering overfor
eksterne finansieringskilder, som viser regnskapstall fordelt på alle år fra og med 2014. Rapporten
heter «Regnskapsrapport årsfordelt fom. 2014» og ligger som vist under i Agresso web:

Når man går inn på rapporten ser den slik ut:

Rapporten er sortert etter kategoriene kostnader, finansiering, overskudd (kun for oppdragsprosjekt)
og saldooverføring fra fjoråret.
I «Detaljnivå» kan man velge mellom 5 ulike nivå, alt ettersom hvor detaljert man ønsker
regnskapsrapporten. Nivå 2 viser for eksempel noe mer detaljert informasjon enn Nivå 1:
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Man kan også endre på antall rader per side dersom man har mange transaksjoner og dermed mange
rader. Velger man «Alle nivåer» kan man se underbilaget dersom det er ønskelig. Regnskapstall fra
før oppstarten av NMBU i 2014 er ikke tilgjengelig på Agresso web pga. endring av
regnskapssystemet. Tall fra 2013 og tidligere fås ved henvendelse til administrasjonen.

4. Rapport for internt finansierte prosjekt (BFV - bevilgningsfinansiert
aktivitet)
Etter innlogging på Agresso web velger man fana «Prosjekter BFV (1*)». Da fremkommer en
oversikt over de prosjektene agressobrukeren er prosjektleder på. Den viser også totalt bokført beløp
(kolonnen «1. Beløp») og totalt budsjettert beløp («2. Budsjett»), og differansen mellom budsjettert
beløp og bokført beløp i inneværende år:
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For å få en detaljert oversikt over prosjektøkonomien klikker man på nedtrekksmenyen i kolonnen
«Koblinger til rapporter»), og velger «Detaljert prosjektrapport BFV»:

Det gir følgende skjermbilde:

Her kan ulike nivå velges ved å klikke på nedtrekksmenyen til feltet «Detaljnivå». Velges «alle nivåer»
vises sum for hver enkelt konto:

Ved å klikke på beløpet kommer alle transaksjoner for valgt konto frem:

Ved å klikke på bilagsnummeret kommer bildet av selve fakturaen frem.
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Dersom man ønsker en rask oversikt over status for alle prosjekt på BFV inkludert status på
prosjektenes arbeidsordrer, velges fana «Prosjekter og arbeidsordre BFV (1*)». Innholdet kan se ut
som skjermbildet på neste side, der saldo for hver arbeidsordre summeres per prosjekt og gir samlet
prosjektsaldo.
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5. Generelt for alle rapporter
5.1 Rapport i excelformat
Linken «Eksport» gir mulighet til å konvertere rapporten til ei excelfil.

Ved å klikke på «Eksport» får man følgende alternativ:

:
Klikk deretter på «Browser». Følgende spørsmål dukker opp nederst i skjermbildet:

Velg «open» og deretter «Aktiver redigering» etter at fila åpnes:

Ved å klikke på «1»-«6» kan det ønskelige nivået i rapporten vises.
Øvrige rapportformat (word, pdf) kan også velges, men trolig er «Browser» den mest
hensiktsmessige rapporten.
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5.2 Tilgang til enkeltbilag
Detaljnivået «Alle nivåer» gir også muligheten til å se hvert enkelt bilag. Ved å klikke på bokført
beløp fremkommer en oversikt over alle bilag på kontoen som velges. For eksempel gir klikk på
beløpet 90.656 i dette tilfellet følgende oversikt:

Ved å klikke på bilagsnummeret kommer fakturabildet frem.

5.3 Manøvrering i Agresso web
Ved pålogging vises følgende bilde:
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Dersom man for eksempel har valgt å skrive reiseregning først, kan skjermbildet se ut omtrent som
dette:

For å komme til prosjektrapportene klikker man på linken «Informasjonssider» i menyen til venstre
på skjermbildet. Følgende skjermbilde kommer frem:
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Etter å ha klikket på linken «Info.side» kommer man tilbake til fana «Mine eksterne prosjekt».
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5.3.1 Legge til snarvei
For enklest mulig å kunne skifte fra et område til et annet i Agresso web, legger man til
snarveier. I skjermbildet under klikker man på «Legg til snarveier» for å opprette en snarvei til
prosjektrapportene som ligger under «Info.side».

Dersom man vil tilbake til «Info.side» for å se prosjektrapporter når man befinner seg i et annet
område i Agresso web, for eksempel etter at man har ført reiseregning, velger man linken «Dine
snarveier» og deretter klikker man på «Info.side» som vist på skjermbildet under:
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