
PSA
voor Dynamics CRM

Bied uw directeurs en projectleiders de nodige tools om hun teams en tijdsgebruik beter te 
beheren.

Projectbeheer, opvolging van tijdsgebruik en kosten

Vereenvoudigde projecten

De PSA oplossing heeft meerdere tools voor het plannen, controleren, 
visualiseren, evalueren en factureren van uw projecten. Al deze functies 
verbeteren de dagelijkse opdracht van uw projectleiders. Om uw 
dienstenbedrijf efficiënt te leiden en uw projectportefeuille te beheren 
hebben uw managers nood aan real-time informatie. PSA biedt hen de 
nodige zichtbaarheid van alle activiteiten van uw bedrijf. Deze tools kunnen 
aangepast worden in functie van de projecten en uw werkmethoden. Ze 
dragen bij tot de verbetering van de dagelijkse organisatie van uw bedrijf.

Uw projecten plannen

Met de PSA oplossing worden de creatie van nieuwe projecten, het 
opstellen van budgetten, de planning van projecten en het beheer van de 
ressources beduidend eenvoudiger. Het gedetailleerde bedieningspaneel 
laat toe alle projecten, documenten, opdrachten van uw team te verwerken, 
controleren en beheren.

Houdt u aan uw afspraken

PSA integreert projectbeheer, overzicht van tijdsgebruik en facturatie. De 
projectleiders kunnen op elk ogenblik in real-time een overzicht hebben 
van de huidige en toekomstige activiteiten, de budgettering van projecten, 
hun margebijdrage en de reële marge. De toegang is beveiligd met beheer 
van de toegangsrechten volgens het gebruikersprofiel.

Voordelen:

EEN COMPLETE 
ZICHTBAARHEID OP: 

 > Wat verschuldigd blijft
 > Wat kan gefactureerd worden
 > Wat gepland dient te worden
 > Welke medewerkers onvoldoende 
inge-schakeld worden
 > De tijd die voor elke specifieke taak 
benodigd is
 > Welke klanten het meest rendabel 
zijn

INTERACTIEF PORTAAL
Uw medewerkers kunnen snel 
en eenvoudig hun uurrooster en 
onkostennota publiceren via een 
beveiligd portaal. Optimaliseer uw 
proces door tijdrovende handelingen 
te vermijden: documenten, 
spreadsheets, telefoon. De 
medewerkers kunnen niet alleen de 
stand van zaken en de goedkeuring 
van hun uurrooster en onkostennota 
opvolgen, maar ook hun inzetbaarheid 
en andere statistieken opvragen.

BESCHIKBAAR OP V4.0 EN V5.0
Eén van de basisvoordelen van de 
PSA oplossing voor Dynamics CRM 
bestaat in de automatisering en de 
integratie van de specifieke verkoop- 
en marketingfuncties, om u te helpen 
nieuwe klanten te winnen. U heeft een 
360° real-time zicht van uw complete 
activiteit.

BEHEER UW TIME SHEETS 



Geef uw managers de verantwoordelijkheid voor de facturatie

Projectleiders kunnen worden belast met de voorbereiding van de 
facturatie aan de hand van de PSA oplossing.
Zij hebben in vele gevallen een zeer goed inzicht in wat mag gefactureerd 
worden en van het reeds bereikte omzetcijfer. En het is in vele gevallen 
aangetoond dat een betere, meer gedetailleerde facturatie de resultaten 
verbetert.

Wees een projectmanager – niet een administratief assistent

Heel wat projectleiders besteden meer tijd aan administratie dan aan hun 
project, zoals het verzamelen van verschillende elementen in een dossier, 
tijd en energie spenderen aan het opzoeken van informatie omtrent 
tijdverbruik, budgetteren,…
De PSA oplossing is bijzonder ergonomisch. Alle projectgegevens zijn 
zichtbaar in één oogopslag. Hierdoor kan de projectmanager de juiste 
beslissingen nemen en doeltreffend de prioriteiten in een project beheren.

Documentatie en rapportering

De PSA oplossing zorgt ervoor dat de projectleider steeds over de correcte 
rapporten beschikt en de meest recente documentatie kan leveren bij 
meetings omtrent evolutie of klantenmeetings. Door de zeer snelle 
beschikbaarheid spaart hij de vele uren uit die hij zonder de PSA oplossing 
aan voorbereiding zou besteden.
Alle gegevens aanwezig in kunnen geëxporteerd worden in andere 
programma’s en formaten waaronder Microsoft® Excel, XML of PDF. In 
deze formaten kan de projectleider vervolgens verdere bewerkingen 
uitvoeren.

ONMIDDELLIJK IN OUTLOOK 
MET INTEGRATIE VAN UW 
OPDRACHTEN 
Vul uw uurroosters in, stuur ze door en 
beheer ze zonder het comfort van uw 
Outlook agenda te verlaten. Vermijd 
tijdrovende administratie en fouten 
in uw projecten door uw afspraken, 
activiteiten, de aard van uw projecten, 
te factureren elementen,… te noteren 
in uw Outlook.

OPTIMALISEER UW BRONNEN 
D.M.V. GEÏNTEGREERDE 
BEDIENINGSPANELEN EN 
HULPMIDDELEN
In de geïntegreerde 
bedieningspanelen kunnen directie 
en projectleiders alle activiteiten 
weergeven en de gegevens in één 
beweging beheren.

EEN BEVEILIGD GEBRUIK VOOR 
EEN KRACHTIGE TOOL
PSA oplossing is volledig beveiligd. 
Enkel bevoegde medewerkers 
hebben toegang, zodat zij de 
gegevens kunnen consulteren. De 
toegangsregels en –politiek kunnen 
ook toepasbaar zijn op de verzending 
van timesheets en onkostennota’s, 
per project of per projectfase. Deze 
geïntegreerde processen staan toe dat 
projectleiders aanvaarden of weigeren 
dat uurroosters, onkosten of facturen 
worden betaald.
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WIE ZIJN WIJ?
De Prodware Groep, opgericht in 1989, is een van de grootste spelers op het gebied van ICT-diensten. Daarbij combineert Prodware hoogontwikkelde 
technische expertise met diepgaande branchekennis. Dit komt ook tot uiting in de samenstelling van onze teams. Hier zijn zowel ervaren professionals 
uit de IT te vinden, als experts die hun ervaring hebben opgedaan als manager in het bedrijfsleven of bij de (semi)overheid. Als team staan zij altijd klaar 
om klanten te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun organisatie door middel van informatietechnologie. Om het tempo van de technologische 
veranderingen op te vangen, staan de Prodware teams altijd klaar met een uitgebreid portfolio van producten en diensten om aan uw eisen te voldoen, 
ongeacht uw bedrijfsgrootte of behoeften. Omdat de markt nog nooit zoveel flexibiliteit heeft geëist als nu, beperken wij ons niet tot standaardoplossingen, 
maar kunnen we deze ook speciaal voor uw organisatie aanpassen.


