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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. 

 

 

 

 

 

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. 

 

Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende 

werkgebieden met de bijbehorende ProjectAS modules. 

 Werkgebied Algemeen: Het werkgebied Algemeen 

omvat alle basisgegevens, die nodig zijn voor het 

voeren van een order of logistieke administratie. Het 

betreft o.a. gebruikte eenheden, btw percentages, het 

artikelbestand met een groot aantal artikelspecificaties, 

informatie over de organisatie (zoals medewerkers) en 

het toegangsbeheer ten behoeve van de applicatie. Een 

module voor aanwezigheids- en verlofregistratie kan 

worden toegevoegd, waardoor elk ander systeem om 

medewerkers in te laten klokken overbodig wordt. De 

uitbreidingsmodule taken maakt het eenvoudig 

mogelijk  om activiteiten aan medewerkers te koppelen. 

 Werkgebied Projecten en Orders: Dit onderdeel 

vormt het hart van de applicatie. Projectkosten kunnen 

worden geboekt en de voortgang (zowel planning als 

financieel) wordt inzichtelijk gemaakt. Aan projecten 

worden productie-, verkoop- en/of inkooporders 

gekoppeld. Alle transacties van verkoop-, inkoop- en 

productieorders worden vastgelegd (indien gewenst), 

waardoor de kosten kunnen worden geregistreerd. 

 Werkgebied CRM: CRM omvat twee modules 

waarmee relatie- en de prospectgegevens worden 

vastgelegd. In de eerste module worden alle relevante 

klant- en leveranciersgegevens beheerd. Met de 

prospectmodule is het mogelijk met behulp van filters 

(postcode, plaats, branche) uit een beschikbaar 

prospectbestand bel- en/of emaillijsten te genereren. 

 Werkgebied Calculaties en Offertes: De modules uit 

dit werkgebied zijn bedoeld om berekeningen van een 

project of productieorders te maken. De calculaties zijn 

de basis voor het uitbrengen van offertes. Een 

onbeperkt aantal varianten in samenstelling, recept 

en/of maatvoering is bedrijfsspecifiek in te richten. Bij 

acceptatie van de offerte door de opdrachtgever wordt 

de calculatie met een druk op de knop omgezet naar een 

project- of productieopdracht. 

 Werkgebied Planning en Logistiek: Productie-

opdrachten of projecten worden weergegeven in een 

planbord, waardoor eenvoudig bijsturing van de 

planning mogelijk wordt. Uit te leveren opdrachten 

worden verzameld op een leveringsopdracht, waarna 

een bijbehorende aflevering bon kan worden geprint. 

Door middel van minimumvoorraden en de berekende 

materiaalbehoefte wordt het inkoopproces aangestuurd. 

 Werkgebied Financieel: De uitgeleverde opdrachten 

kunnen direct worden gefactureerd (en gecrediteerd) 

vanuit ProjectAS. Deel- en verzamelfacturen zijn 

mogelijk. Openstaande posten en betalingen worden in 

ProjectAS vastgelegd, waarna betalingsherinneringen 

en aanmaningen in deze module worden gegenereerd. 

De vastgelegde gegevens kunnen met een aantal 

financiële pakketten worden gesynchroniseerd. 


