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Organiseer uw projecten 
projectmate  ondersteunt bedrijven die 
projectmatig werken met een breed scala 
aan functionaliteiten geïntegreerd in één 
eenvoudig te gebruiken systeem.
Deze brancheoplossing omvat een 
groot aantal functies zoals een cross-
functioneel CRM, logistiek, projectcalculatie, 
boekhouding, projectmanagement, 
materiaal- en capaciteitsplanning, 
urenregistratie, facturatieplanning, registratie 
van tijd, materiaal en kosten en nog veel 
meer.
projectmate  helpt u om uw projecten beter 
te beheren, zodat u minder stress heeft en 
werkt in een georganiseerde omgeving.

Service en perfectie 
Geïntegreerde softwareoplossingen 
voor service- en onderhouds-
opdrachten zijn van vitaal belang om 
concurrerend te blijven. projectmate  
biedt een totaaloplossing voor kleine en 
middelgrote bedrijven of voor afdelingen 
grotere organisaties.

De servicemodule van projectmate , ook 
bekend als servicemate, ondersteunt de 
serviceorders op basis van templates en 
informatie van eerdere projecten, volledige 
facturatie met arbeid & onderdelen, en 
uitgebreide servicehistorie.
Dit resulteert in een reeks van voordelen 
zoals andere accurate en tijdige facturatie, 
betere benutting van resources, grotere 
financiële controle, zichtbaarheid & 
winstgevendheid en tenslotte een verbeterde 
klanttevredenheid.

Organiseer uw volledige projectflow en hou overzicht over kosten, 
cashflow en marges.
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Overzicht op al uw projecten

projectmate

Maak eenvoudig nieuwe project- of 
servicecontracten vanaf nul met behulp van 
een sjabloon of kopieer gegevens van een ander 
project.

Plan materiaalvereisten voor een project met 
behulp van afzonderlijke materiaalcomponenten 
of voorgeprogrammeerde BOM’s die kunnen 
worden aangepast aan individuele behoeften.

Bereken de prijs van uw projecten met behulp 
van flexibele prijslijsten. Voeg een uplift-marge 
toe of bepaal het contractproces op basis van 
onderhandelingen. Serviceorders kunnen hun 
eigen factureringspatroon hebben.

Registreer nieuwe service calls en houd een 
overzicht bij van eerdere calls. Integreer alle 
informatie in een uitgebreide databank.

Gebruik de grafische planningstools om 
serviceopdrachten snel en gemakkelijk in te plannen. 
Wijs service-oproepen toe aan medewerkers met 
behulp van een eenvoudige drag-and-drop tool.

Hou toezicht en blijf op de hoogte van elke 
evolutie van uw projecten met het scherm 
“budget versus werkelijk werk” en grijp in waar 
nodig.

Belangrijkste 
functies 

• Snellere en betere service 

• Minder noodreparaties 

• Nauwkeurigere ramingen 
en offertes 

• Betere planning en 
uitvoering 

• Toewijzing van middelen 

• Snelle en bewezen ROI

Voordelen 

• Real-time projectproces 

• Verhoogde projectmarges 

• Verbeterde 
leverbetrouwbaarheid 

• Betere controle op facturatie 
en betalingen

• WIP-optimalisatie 

• Op HANA of SQL

mailto:sales%40anrovasolutions.com?subject=Itemxtra
https://www.anrovasolutions.com

