GRIP OP JE VOLLEDIGE
PROJECTORGANISATIE
EXACT VOOR PROJECTEN
Onderdeel van Exact Globe and Synergy
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EXACT VOOR PROJECTEN
Je projectorganisatie
geautomatiseerd

Jouw voordelen
• Leg je tariefstructuur eenvoudig
en nauwkeurig vast.

Exact Globe en Synergy vormen het hart van je
bedrijfsvoering, door je primaire bedrijfsprocessen te

• Maak urenregistratie zo

integreren met je financiële processen. Doordat alle

gemakkelijk mogelijk.

gegevens tot op transactieniveau te traceren zijn,
kun je deze nog nauwkeuriger controleren. Met een

• Krijg inzicht in gerealiseerde

eenduidig proces voor gegevensinvoer en -opslag, kun

uren en goedkeuringen, en mis

jij je concentreren op die taken waarmee je toegevoegde

nooit meer uren.

waarde levert voor je bedrijf.

• Zorg voor een gestroomlijnd
facturatieproces.
• Creëer rapportages of
dashboards voor de juiste
beslissing.
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Inleiding
Je klanten zijn veeleisend en de markt is
dynamischer dan ooit. Iedere dag wil je met je team
optimale resultaten boeken voor je klanten. Inzicht
in het verleden, vooruitkijken, flexibel bijsturen en
doeltreffend samenwerken zijn daarbij cruciaal. En
daarvoor is een goed projectmanagementsysteem
onmisbaar. De Exact-oplossing voor projecten geeft
je de mogelijkheid om je projectorganisatie volledig
te automatiseren. Met projectmanagement en
-administratie, van offerte tot betaling, work
breakdown structures (WBS), tarieven, planningen
en realisaties.

Projecten

Verschillende projecten vragen om verschillende
manieren van registratie en facturatie. We zien

“Wanneer een klant belt, kan ik met
één druk op de knop direct zeggen
wat de status is. Ik weet precies
wie eraan werkt, welk tarief we
vragen, wat de voorstellen zijn, en
de inkooporders.”
D-Ploy
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Exact stroomlijnt het volledige proces rondom

dat er in de markt veel verschillende benaderingen

je projecten en automatiseert je gehele

mogelijk zijn. Exact ondersteunt je bij je facturatie

projectorganisatie in één projectomgeving.

voor zowel fixed price als facturatie gebaseerd op

De centrale projectkaart geeft je inzicht in alle

bestede uren en materialen.

projectgegevens en meerdere projectniveaus.

Het is zelfs mogelijk om deze twee te combineren.

Dit geeft je de mogelijkheid om alle project

Voor een fixed price-project kun je het correcte

gerelateerde handelingen te herkennen en

facturatieschema creëren met facturatieafspraken

beheren. Zo houd je voortdurend inzicht in en grip

gerelateerd aan bepaalde data of specifieke

op de kosten.

opleveringen. Projecten zonder facturatie zijn ook

mogelijk, zoals interne projecten waarbij alleen de

Tariefstructuur

kosten worden geregistreerd.
Je factureert je klant op basis van de medewerkers

Budget

en middelen die je gebruikt, en dus wil je je
kosten goed registreren. Niet al je medewerkers
zijn hetzelfde, hetgeen leidt tot verschillen

Een project start met de begroting van kosten en

tussen kosten en tarieven. Dat geldt voor alle

opbrengsten. Deze wordt vastgelegd als een work

projecten die je uitvoert met diverse activiteiten

breakdown structure (WBS) in Exact. Je bouwt in

bij verschillende klanten. Daarom is het belangrijk

één keer een structuur op met de opleveringen van

om de afgesproken tarieven goed vast te leggen

je project, met al het gerelateerde werk, materialen

in het projectcontract met een geïntegreerde

en kosten. Of je kopieert de structuur van een

tariefstructuur. De tarieven worden geregistreerd

eerder project of vanuit een template, zodat je

op een persoon, project, materiaal of klant, waarbij

ervaringen uit het verleden eenvoudig meeneemt.

rekening gehouden wordt met tarieven van

Het financiële inzicht van de WBS is gebaseerd op

hoofdprojecten. Tarieven hebben een start- en

je tariefstructuur. Je legt de afgesproken tarieven

einddatum en dat biedt een heldere structuur voor

vast in het projectcontract met de geïntegreerde

je facturatie. Zo zorg je ervoor dat altijd het juiste

tariefstructuur.

tarief wordt toegepast.

Ieder project zou een budget moeten hebben. Leg
dit projectbudget eenvoudig vast of kopieer het
vanuit de WBS. Je kunt vervolgens een werkstroom

Planning

voor goedkeuring starten vanuit het budget waarin
wijzigingen worden vastgelegd. Ook kun je het

Een project is niets zonder een helder plan.

budget direct in laten boeken in de financiële

Resources moeten gepland worden op de juiste

administratie in Exact, zodat je altijd een totaal

activiteiten binnen het project om het juiste

financieel beeld hebt.

resultaat te bereiken. Plan je projectteam in met
volledig inzicht in hun schema’s, vaardigheden
en beschikbaarheid. Alle afspraken, verloven en
andere relevante planningsinformatie heb je direct
beschikbaar. Werk je met de work breakdown
structure? Dan kun je vanuit de WBS-regels je
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planning maken. Op deze manier heb je direct
inzicht in het werk binnen het project. Zoek op
vaardigheden, functiegroepen of andere criteria om
de juist personen te vinden voor je team.

Gerealiseerde uren
Het registreren van uren is niemands favoriete
bezigheid. Met de online urenregistratie kunnen
je medewerkers hun eerder geplande uren met
één klik realiseren. Het is eenvoudig om nieuwe
gerealiseerde uren toe te voegen en de geplande
tijd aan te passen. Voeg direct relevante details
toe, zoals documenten, bijlages en omschrijvingen.

alles vanuit elk perspectief controleren. Zo weet

en tijdig financiële perioden af te sluiten. Met Exact

Uren en kosten kunnen worden gerealiseerd in een

je precies wat je mensen aan het doen zijn. Het

werken alle medewerkers vanuit één centrale bron

gebruiksvriendelijke timesheet of via een app op je

goedkeuringsoverzicht geeft je een gedetailleerd

met dezelfde informatie en op dezelfde manier.

mobiel.

inzicht in de uren en kosten per medewerker in een

Projectfacturen en intercompany verrekeningen

Het declareren van reiskosten gaat automatisch

bepaalde periode. Of je ziet dezelfde informatie,

tussen de verschillende dochterondernemingen

tegen een vast tarief, of door de daadwerkelijk

maar dan vanuit het perspectief van een project.

worden efficiënt uitgewisseld. Bedrijfsbrede

gemaakte kilometers handmatig in te voeren. Deze

consistentie en het werken vanuit één centrale

kosten kunnen in één keer aan de medewerker

bron versnellen niet alleen je maandafsluiting,

worden vergoed en op het project worden

Bedrijfsbrede consistentie

maar leggen het fundament om beheersbaar te
kunnen groeien en opschalen.

doorbelast.
Werk je met een centrale pool van medewerkers

Goedkeuring van
gerealiseerde uren
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en werken medewerkers van verschillende
dochterondernemingen samen op projecten? Het

Facturatie

kan dan een hele klus zijn om in één opslag de
beschikbare capaciteit, huidige bezettingsgraad en

Creëer facturen, direct gebaseerd op de

Met een volledig overzicht van geregistreerde uren

lopende projecten te bekijken. Ook is het dan een

projecturen, kosten en tarieven voor tijd en

met meerdere overzichten en filteropties kun je

uitdaging om consistente rapportages op te leveren

materiaal, of op basis van gemaakte afspraken.

Stel bepaalde regels uit tot de volgende periode

Exact Globe

of voeg informatie toe. De projectfacturen worden

Exact Globe is de basis van onze Exact Finance en

doorgestuurd naar de financiële administratie

ERP-oplossingen. Voor nieuwe klanten hebben

Met de BI tool Exact Insights zet je

om deze in één keer te verwerken. Of ze

we markt- en procesgerichte totaaloplossingen.

moeiteloos grote hoeveelheden data om in

verlopen via een goedkeuringsproces, als dat

Bestaande klanten kunnen Globe eenvoudig

organisatie brede KPI’s en trends.

gewenst is. Financiële details zoals referenties

uitbreiden met additionele oplossingen, users en

Het project dasboard helpt je bij het

en omschrijvingen worden overgenomen van

administraties.

analyseren van je projecten per klant,

de projectkaart om te zorgen voor een volledig

status of type. Het biedt niet alleen actueel

geïntegreerd proces. Nadat de factuur is afgedrukt,

Exact Synergy

inzicht in kosten en realisaties per project

worden de financiële gegevens direct ingeboekt in

Met Exact Synergy bereik je een optimale

of projectmanager, maar ook hoe deze

de administratie.

samenwerking tussen alle afdelingen binnen je

Exact Insights

onderneming. Het resultaat: transparantie, kortere

zich verhouden tot het budget of andere
projecten van hetzelfde type. Gerealiseerde
uren zijn eenvoudig te traceren en tot in

Dashboard en rapportages

communicatielijnen, snellere reacties, meer
flexibiliteit en echt teamwerk. Exact Synergy is een
schaalbare oplossing. Start met het automatiseren

detail te analyseren per activiteit, afdeling
of project. Dit resulteert in inzichten die

Je beschikt over een volledige set aan rapportages,

van één of meerdere processen, en als je er klaar

je helpen om je processen of individuele

van capaciteitsplanning tot projectresultaten. Of

voor bent, deze uitbreiden.

projecten te verbeteren. Bovendien krijg

creëer je eigen draaitabellen met de geïntegreerde

je helder inzicht in de inzetbaarheid van je

rapportage in Exact. Bekijk voor elk project

medewerkers.

wat de huidige stand van zaken is. Wat was het

Overzicht

budget, wat staat nog gepland, wat hebben we
Meer info

gerealiseerd, welke kosten hebben we gemaakt? En

1

Financieel management

hoeveel hebben we gefactureerd voor of verdiend

2

Logistieke processen

aan dit project?

3

Productie processen
4 Project Management

“Exact maakt de complexiteit
van onze projecten grijpbaar
en bestuurbaar.”
OZ Architects
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HRM & Salaris
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CRM

7

Business Management

8

Social Collaboration

9

Connectivity

10 Voldoen aan de AVG

Exact inspireert het mkb om te groeien. Zij dragen de economie, wij
ondersteunen ze daarbij. Net als het mkb is Exact niet bang voor het
onbekende. We zijn ambitieus en lopen graag voorop. We kennen de
uitdagingen en maken software om die te overwinnen. Onze innovatieve
oplossingen zijn toegespitst op de bedrijfsbehoeften van onze klanten.
Exact biedt het mkb 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.
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