Slim aan de
slag met project
management
software
Exact voor Project Management

Digitaliseer uw project
management en
urenregistratie voor
meer inzicht
Kostenbeheersing, aankoop, facturatie
en projectbewaking zijn een prioriteit
voor veel kmo’s die zakelijke diensten
leveren.* En het mooie is dat u alles wat
daarmee te maken heeft met één slim
programma kunt bijhouden. Kies ook voor
meer inzicht, goede marges en tevreden
klanten. Kies voor de meest gekozen
projectmanagementsoftware.

Met Exact als onze partner voor
het registeren van uren en het
managen van projecten en de hele
administratieve afhandeling hebben
we alles onder controle en zijn onze
projecten winstgevend.”
*Bron: Kmo-Barometer 2021
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De voordelen
Leg uw tariefstructuur eenvoudig en
nauwkeurig vast.

Maak de tijdregistratie zo gemakkelijk mogelijk,
zodat u geen uur meer mist.

Krijg inzicht in gepresteerde uren en
goedkeuringen.

Zorg voor een gestroomlijnd facturatieproces.

Creëer rapportages en dashboards, waardoor u
de juiste beslissingen neemt.

Automatiseer volledig uw projectorganisatie.

Werk altijd met één versie van de waarheid.

Krijg meer inzicht in uw toekomstige
omzetontwikkeling met abonnementenbeheer.
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Altijd inzicht in uw projectvoortgang en
urenregistratie

Één versie van de waarheid
Exact stroomlijnt het volledige proces rondom uw projecten
en automatiseert uw hele projectorganisatie in één
projectomgeving. De centrale projectkaart geeft u inzicht in
alle projectgegevens en meerdere projectniveaus. Hierdoor
herkent en beheert u alle projectgerelateerde handelingen. Zo
houdt u voortdurend grip en inzicht in de kosten.
Verschillende projecten vragen om verschillende manieren
van registratie en facturatie. Exact ondersteunt u zowel bij
uw facturatie voor fixed price als facturatie gebaseerd op
bestede uren en materialen. Het is zelfs mogelijk om de twee
te combineren. Voor een fixed price project kunt u het correcte
facturatieschema creëren met facturatieafspraken gerelateerd
aan bepaalde gegevens of specifieke opleveringen. Projecten
zonder facturatie zijn ook mogelijk, zoals interne projecten
waarbij alleen de kosten worden geregistreerd.
Wilt u één versie van de waarheid, dan begint dat bij de
digitalisering van uw projectorganisatie. Op dit moment
digitaliseert 40% van de bedrijven hun boekhouding, 38% hun
CRM, 37% hun HR-administratie, 36% de orderverwerking en
facturatie, en 33% de tijdsregistratie.* Er is dus nog veel ruimte
voor verbetering.

Uw klanten zijn veeleisend en de markt is dynamischer dan
ooit. Iedere dag wilt u met uw team optimale resultaten
boeken voor uw klanten. Inzicht in het verleden, vooruitkijken,
flexibel bijsturen en doeltreffend samenwerken zijn daarbij
cruciaal. Daarvoor is een goed projectmanagementsysteem
onmisbaar. Toch blijkt slechts 21% van de kmo’s een
geïntegreerd end-to-end systeem voor projectadministratie
te hebben.* Terwijl men met zo’n systeem nochtans beter
presteert dan met gefragmenteerde oplossingen.
De Exact-oplossing voor projecten geeft u de mogelijkheid
om uw projectorganisatie volledig te automatiseren.
Met projectmanagement en -administratie, van offerte
tot betaling, work breakdown structures (WBS), tarieven,
planningen en realisaties.

Gemakkelijke tijdregistratie
Het registreren van uren is niemands favoriete bezigheid.
Met de online tijdregistratie voeren uw medewerkers hun
eerder geplande uren in met één klik. Nieuwe gepresteerde
uren toevoegen en geplande tijd aanpassen kan ook
heel eenvoudig. Voeg direct relevante details toe, zoals
documenten, bijlages en omschrijvingen. Uren en kosten
realiseert u in een gebruiksvriendelijke online timesheet
of via een app op uw smartphone. Het verrekenen van
reiskosten met uw klant gaat eenvoudig door gemaakte
kilometers in de timesheet op te nemen.

*Bron: Kmo-Barometer 2021
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Grip op de gebudgetteerde uren
en marge
Een project start met het begroten van kosten
en opbrengsten. Dat wordt vastgelegd als
een Work Breakdown Structure (WBS) in
Exact. U bouwt in één keer een structuur met
de opleveringen van uw project, met alle
gerelateerde werkzaamheden, materialen en
kosten. Of u kopieert de structuur van een eerder
project of vanuit een template, zodat u ervaringen
uit het verleden eenvoudig meeneemt. Het
financiële inzicht van de WBS is gebaseerd
op uw tariefstructuur. U legt de afgesproken
tarieven vast in het project met de geïntegreerde
tariefstructuur. Ieder project heeft zijn eigen
budget. Leg dat projectbudget eenvoudig
vast of kopieer het vanuit de WBS. U kunt het
budget ook direct laten boeken in de financiële
administratie in Exact, zodat u altijd een financieel
totaalbeeld heeft. Belangrijk, want bij slechts
58% van de kmo’s lukt het om projecten binnen
de afgesproken tijd, kwaliteit en budget op te
leveren.*

Vooral de Work Breakdown Structure
(WBS) is interessant. Daarmee ziet u
gemakkelijk in welke fase van een
bepaald project u meer energie
moet steken.”
MVSA Architects

*Bron: Kmo-Barometer 2021
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Flexibele tariefstructuur
U factureert uw klant op basis van de
medewerkers en middelen die u gebruikt en
wilt uw kosten dus goed registreren. Niet al uw
medewerkers voeren dezelfde werkzaamheden
uit, wat leidt tot verschillen tussen kosten en
tarieven. Dat geldt voor alle projecten die u
uitvoert met diverse activiteiten bij verschillende
klanten. Daarom is het belangrijk om de
afgesproken tarieven goed vast te leggen in
het projectcontract met een geïntegreerde
tariefstructuur. De tarieven worden geregistreerd
op een persoon, project, materiaal of klant.
Tarieven hebben een start- en einddatum en dat
biedt een heldere structuur voor uw facturatie. Zo
zorgt u dat altijd het juiste tarief wordt toegepast.

In Exact kan ik de budgetten direct
vergelijken met de werkelijke uitgaves.
En als ik een project open, heb ik alle
informatie meteen bij de hand. Ik weet
precies wie eraan werkt, welk tarief we
vragen, wat de voorstellen zijn, en de
inkooporders.”
Dploy

6

Grip op uw capaciteitsplanning

oogopslag de beschikbare capaciteit, huidige bezettingsgraad
en lopende projecten te bekijken. Ook het opleveren van
consistente rapporten en tijdig financiële periodes afsluiten
is dan een serieuze uitdaging. Met Exact werken alle
medewerkers vanuit één centrale bron met dezelfde informatie
en op dezelfde manier. Projectfacturen tussen de verschillende
dochterondernemingen worden efficiënt uitgewisseld.
Bedrijfsbrede consistentie en het werken vanuit één centrale
bron versnellen niet alleen uw maandafsluiting, maar leggen
het fundament om beheersbaar te groeien en op te schalen.

Een project is niets zonder een duidelijk plan. Resources
moeten op de juiste activiteiten binnen het project
gepland worden om het juiste resultaat te bereiken. Plan
uw projectteam in met volledig inzicht in hun schema’s
en beschikbaarheid. Alle afspraken, verloven en andere
relevante planningsinformatie is direct beschikbaar. Werkt
u met de Work Breakdown Structure? Dan kunt u vanuit
de WBS-regels uw planning maken. Op die manier heeft
u meteen inzicht in het werk binnen het project. Zoek op
afdeling, functiegroepen of andere criteria om de juiste
personen te vinden voor uw team.

Facturatie
Creëer facturen, rechtstreeks gebaseerd op de projecturen,
kosten en tarieven voor tijd en materiaal, of op basis van
gemaakte afspraken. Stel bepaalde regels uit tot de volgende
periode of voeg informatie toe. De projectfacturen worden
doorgestuurd naar de financiële administratie om ze in één
keer te verwerken. Of ze verlopen via een goedkeuringsproces,
als dat gewenst is. Financiële details zoals referenties en
omschrijvingen worden overgenomen van de projectkaart om
te zorgen voor een volledig geïntegreerd proces. Nadat de
factuur wordt afgedrukt, worden de financiële gegevens direct
ingeboekt in de boekhouding. Zo mist u geen enkel gewerkt
uur. En dat is niet vanzelfsprekend, want wist u dat 20% van de
uren achteraf niet factureerbaar blijken? Bij elkaar opgeteld
gaat dat in de totale kmo-markt om 4,8 miljard euro.*

Uw uurverantwoording klopt altijd als
een bus
Met een volledig overzicht van geregistreerde uren met
meerdere overzicht- en filteropties controleert u alles
vanuit elk perspectief. Zo weet u precies wat uw mensen
aan het doen zijn. Het goedkeuringsoverzicht geeft u een
gedetailleerd inzicht in de uren en kosten per medewerker
in een bepaalde periode. Of u ziet dezelfde informatie, maar
dan vanuit het perspectief van een project.

Bedrijfsbrede consistentie
Werkt u met een centrale pool van medewerkers of werken
medewerkers van verschillende dochterondernemingen
samen op projecten? Het kan een hele klus zijn om in één

*Bron: Kmo-Barometer 2021
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Dashboard en rapporten
U beschikt over een volledige set aan rapporten, van
capaciteitsplanning tot projectresultaten. Of creëer uw eigen
draaitabellen met de geïntegreerde rapporten in Exact.
Bekijk voor elk project wat de huidige stand van zaken is.
Wat was het budget? Wat staat nog op de planning? Wat
hebben we al gerealiseerd? Welke kosten werden gemaakt?
En hoeveel hebben we gefactureerd of verdiend aan dit
project?

Beheer uw abonnementen
Bijna een kwart van alle kmo’s in de zakelijke dienstverlening
biedt zijn diensten al aan via een abonnementsvorm. 9%
experimenteert er op dit moment mee, en 35% denkt
erover om abonnementen te gaan aanbieden.* En dat
is een goed idee, want abonnementen bieden u een
voorspelbare omzet en een gezonde cashflow. Als uw
businessmodel nu of straks, volledig of deels is gebaseerd
op abonnementen, kunt u dat perfect koppelen aan Exact
voor Project Management. Met Abonnementenbeheer is
uw abonnementenadministratie goed geregeld. Bepaal
uw prijzen, voorwaarden en looptijden, wijs ze toe aan uw
klanten en volg alles nauwgezet met uitgebreide rapporten
– zelfs voor uw toekomstige omzet. Facturen stelt u
gemakkelijk op, verzendt u in elk formaat en de verwerking
in uw boekhouding en CRM verloopt automatisch.
Superhandig!

*Bron: Kmo-Barometer 2021

Geef digitalisering de hoogste prioriteit

Doe het samen met Exact

60% van de kmo’s verwacht dat technologische
veranderingen een grote impact zullen hebben op hun
bedrijfsvoering. 66% beschouwt digitalisering als een hoge
prioriteit, mede door de snelle ontwikkelingen op het gebied
van telewerken.* Kies ook voor slimme software en maak
direct een grote digitaliseringsslag.

Er wordt tegenwoordig veel gevraagd van ondernemers. Maar
u staat er gelukkig niet alleen voor. Exact helpt u met advies,
consultancy, trainingen en support. Wij geven u graag toegang
tot onze ervaring en expertise. Zo ondersteunen wij de groei en
uitdagingen van uw onderneming, wat er ook gebeurt.
Meer weten over Exact voor Project Management?
Bekijk onze demo’s op www.exact.benl/producten/projectmanagement
Hulp nodig bij het maken van een keuze?
Doe de keuzehulp en ontdek binnen enkele seconden het
juiste pakket voor uw onderneming.

Exact
Koningin Astridlaan 166
1780 Wemmel
België
Tel.: 02 711 15 11
Email: info@exact.be
Website: www.exact.com/benl

Exact voor Project Management uitproberen?
Dat kan. U kunt Exact Online voor Project Management
30 dagen gratis uitproberen. Voor multi-company
projectorganisaties
is Exact
Project
Management
&
Exact inspireert
kmo’s om te groeien.
ZijSynergy
dragen de
economie,
wij
Globe
de beste
oplossing.
Neem
contact
ons
ophet
voor
ondersteunen
ze daarbij.
Net
zoals kmo’s
is Exact
nietmet
bang
voor
informatie.
onbekende.meer
Wij zijn
ambitieus en lopen graag voorop. Wij kennen de
uitdagingen en maken software om die te overwinnen. Onze innovatieve
oplossingen zijn toegespitst op de bedrijfsbehoeften van onze klanten.
Exact biedt kmo’s en hun accountants overzicht over vandaag en inzicht
in morgen. Zo helpen we onze klanten van over de hele wereld om hun
ambities te realiseren.
Exact. Cloud business software.

© Exact Group
B.V., 2020. Alle rechten
voorbehouden. Alle hierin vermelde
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Kmo-Barometer
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België
Tel.: 02 711 15 11
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Website: www.exact.com/benl

Exact inspireert kmo’s om te groeien. Zij dragen de economie, wij
ondersteunen ze daarbij. Net zoals kmo’s is Exact niet bang voor het
onbekende. Wij zijn ambitieus en lopen graag voorop. Wij kennen de
uitdagingen en maken software om die te overwinnen. Onze innovatieve
oplossingen zijn toegespitst op de bedrijfsbehoeften van onze klanten.
Exact biedt kmo’s en hun accountants overzicht over vandaag en inzicht
in morgen. Zo helpen we onze klanten van over de hele wereld om hun
ambities te realiseren.
Exact. Cloud business software.
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