Fact Sheet

Microsoft Dynamics NAV Project: Omdat u actueel inzicht
wilt in uw projecten, op elk gewenst ogenblik
In de dienstverlenende sector is efficiëntie van het grootste belang. De
winstgevendheid van projecten hangt af van zoveel factoren : de juiste
begroting, het voldoen aan de verwachtingen van de klant, de opvolging
van uw projecten, betrouwbare facturatie en het succesvol opleveren van
de projecten.
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Monitoren van alle klantgerichte activiteiten

Zonder
projectopvolging haal je het
niet, weet je niet
waar je kan besparen
en waar te investeren. Daar hebben we
ons nu, mits een
investering, uit ge-

Effectieve toewijzing van interne resources

werkt.

In uw sector staat de kwaliteit van uw dienstverlening en de groei van uw
organisatie centraal. Om te kunnen blijven groeien, zoekt u elke dag naar
nieuwe uitdagingen. Maar u gaat niet onbezonnen te werk. Een actueel
inzicht in resultaten, speelt hierin een cruciale rol.
Om het hoofd te bieden aan deze uitdagingen, moeten kritische factoren
worden aangepakt zoals:

Verhoging van het aantal factureerbare uren
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Klanten Dynamics NAV Project

Waarom projectmatige bedrijven kiezen voor Dynamics NAV Project?
Real-time management informatie:
Monitoren van alle klantgerichte activiteiten langs meerdere
kanalen.
Controle van budgetten: Het projectplan biedt een up to date
overzicht van budget versus actuals met een estimation to complete,
zodat het afgesproken budget bewaakt wordt. Deze KPI’s zijn zowel
beschikbaar op globaal niveau als op detail niveau.
Verhoging van de productiviteit door het automatiseren van
bedrijfsprocessen:
Work Breakdown Structure: de mogelijkheid om binnen de Project
templates zelf een WBS vast te leggen, helemaal aanpasbaar aan
de methodologie die uw bedrijf hanteert. Het resultaat is een
snellere, gestandaardiseerde manier van werken.
Naadloze integratie met modules van Microsoft Dynamics NAV :
financieel beheer (WIP), inkopen (van artikelen en diensten),
verkopen (projectfactuur op basis van time & material, fixed price).
Flexibiliteit in tijdsregistratie: Tijd én onkosten kunnen
rechtstreeks in Dynamics NAV of simpelweg via webinterface
ingegeven worden.
Oplossing op maat van zakelijke dienstverleners:
met uitgebreide planningsmogelijkheden inclusief Microsoft
Outlook integratie
een goede projectadministratie,
een goedkeuringsflow voor de projectleider,
financiële opvolging en inzicht in work in progress,…
Standaard oplossing voor gemeenschappelijk resource bestand over
verschillende juridische entiteiten:
Eén centraal operationeel beheer van processen, projecten en
resources over verschillende bedrijven.
Financieel beheer per bedrijf, inclusief geautomatiseerde
intercompany transacties
Waarom projectmatige bedrijven kiezen voor NORRIQ?
Project XL: NORRIQ’s add-on die niet alleen functionaliteit toevoegt aan de project oplossing van Dynamics NAV maar
ook aanzienlijk de gebruiksvriendelijkheid verhoogt.
Experts in projecten: Een team van hoogopgeleide consultants met inzicht in uw sector én een impressionante lijst van
referenties.
Integratie met grafische toepassingen (bijvoorbeeld Varchart) mogelijk.
Business Intelligence oplossingen specifiek voor dienstverlenende bedrijven

Meer informatie?
Contacteer ons via +32 16 498 115 of per email info@norriq.be
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