ProjectAS: Project Administratie en CRM Systeem
voor het MKB.
ProjectAS is een geïntegreerd project- en orderbeheersingspakket. Het modulaire
pakket is geschikt voor productie organisaties, die het wenselijk vinden
materiaalverbruik en gewerkte uren op order- of projectniveau te registreren. De
zakelijke dienstverlening kan ook gebruik maken van ProjectAS. De CRM module
wordt toegepast om potentiele klanten te benaderen en zo opdrachten te verwerven
en opvolgingsacties voor medewerkers vast te leggen en af te handelen.
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Met het flexibele software pakket ProjectAS kunnen organisaties hun specifieke wensen t.a.v.
administratieve processen realiseren. Geïntegreerde informatie kan het gebruik van
losstaande spreadsheets en documenten vervangen, waardoor een efficiëntere en
gebruiksvriendelijke manier van werken ontstaat. Het orderproces wordt geoptimaliseerd,
vereenvoudigd en versneld. ProjectAS kan stapsgewijs worden ingevoerd. Afzonderlijke
modules, afgestemd op de wensen van de organisatie, kunnen gefaseerd worden toegevoegd.
De ervaring leert dat ideeën, die voorheen als niet realiseerbaar werden beschouwd, haalbaar
worden. ProjectAS is een multi-user pakket; schermen kunnen op gebruikersniveau
toegankelijk worden gemaakt. Standaard zijn diverse rapportages beschikbaar.
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Bent u geïnteresseerd in een vrijblijvende kennismaking, neem dan contact op met
De Roos Bedrijfsadvies, tel 06 – 50 236 926 .

