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uitgebreide Projectbudgettering

Wilt u naast kosten ook mensen, uren en materialen gedetailleerd  
calculeren? Reken dan op de module Uitgebreide projectbudgettering.  

voor wie
Voor iedereen die zijn  
projectresources nauwkeurig 
en eenvoudig wil plannen, 
calculeren, budgetteren  
en analyseren.

tot in detAil
Calculeer naast kosten ook artikelen 
tegen inkoopprijzen en verkoopprijzen. 
Profiteer daarbij van de mogelijkheid om 
uw projecten tot in detail te specificeren, 
te plannen en te controleren. Houd zo 
altijd zicht op de voortgang van uw  
projecten. Bepaal hierbij zelf de mate  
van detaillering, volledig volgens de 
behoeften van uw bedrijfsvoering. 

nAAdloZe integrAtie
Profiteer van de naadloze integratie  
van uw projectadministratie met uw 
financiële administratie, uw relatiebe-
heersysteem en ook uw handels- en 
urenadministratie. Houd volledig zicht  
op uw inkoopresultaat op materialen  
of diensten van derden met de module 
Inkoop I. Calculeer de uren per mede-
werker tegen intern en extern tarief en 
genereer heldere planningsoverzichten 
per medewerker met de module 
Urenregistratie. Leg ook interne en  

Wilt u een gedetailleerde calculatie van uren, artikelen, kosten van derden en zelf te  
definiëren calculatie-eenheden? Met de module Uitgebreide projectbudgettering kunt u uw 
projecten tot in detail specificeren. Bovendien zet u uw calculaties met een druk op de 
knop door naar projectbudgetten, die u eenvoudig vanuit eigen gekozen invalshoeken  
met de werkelijkheid kunt vergelijken. 

business

* Uitbreiding op de module 
Projecten.
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uw voordeel
 Perfecte uitbreiding op  

de module Projecten als u per 
project het artikelgebruik 
wilt budgetteren en bijhouden.

 Projectbudgetten op basis 
van uren, zowel intern als 
extern tarief in combinatie 
met de module Urenregistratie.

 Zelf te definiëren calculatie-
eenheden waarmee u bij-
voorbeeld in uw calculatie de 
huur van een locatie zonder 
offerte, maar op basis van uw 
ervaring alvast kunt opnemen.

 Flexibele standaardrappor-
tage waaronder financiële 
overzichten en inzichtelijke 
urenoverzichten in combinatie 
met de module Urenregistratie.

 Maximaal grip op uw  
projecten omdat uw project-
leiders de uren van project-
medewerkers in combinatie 
met Urenregistratie eenvoudig 
kunnen fiatteren.

Gebruikt u de module Uitgebreide projectbudgettering in combinatie met de module 
Urenregistratie, dan kunt u de uurregels bij een project ook door de projectleider laten 
fiatteren. Zo weet uw projectleider precies wat zich afspeelt op het project.

externe projectgroepen en de verschil-
lende activiteiten bij een project vast in 
combinatie met de module Verkoopinfor
matiesysteem. Factureer bovendien uw 
projecten met een druk op de knop met 
de modules Projectfacturering of Uren & 
Declaraties I. 

fiAttering door de  
Projectleider
Laat alle uren op uw projecten door de 
projectleiders zelf fiatteren door ook te 
werken met de module Urenregistratie. 
Geef uw projectleiders zo meer grip op 
hun eigen projecten en laat het afdelings-
hoofd alleen de volledigheid van uren en 
eventuele vakantiedagen controleren.
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