ridder iq - Projectmanagement

Projectmatig werken is complex. Het vraagt continue-

In Ridder iQ zijn productie, montage, budgetbewaking,

afstemming tussen engineering, aankoop, productie en

productieplanning en projectplanning volledig op elkaar

beschikbare resources. Loopt dit proces niet soepel? Dan

afgestemd. De module biedt real-time informatie. U heeft

leidt dat al gauw tot inefficiency en houten. En daarmee tot

dus altijd de meest actuele gegevens.

overschrijding van kosten en planningen.
Centraal overzicht met Work Breakdown Structure
Gelukkig is er Ridder iQ Projectmanagement. Met deze mo-

Met Ridder iQ Projectmanagement ziet u in één

dule beheert en beheerst u alle projecten colledig. Ridder

centraal overzicht de totale structuur van het project.

iQ Projectmanagement brengt rust, overzicht en controle.

Vanuit deze Work Breakdown Structure bewaakt u de

Van verkoop en productie tot oplevering. Ridder iQ Project-

voortgang van het project. Per fase, budget, (deel)order

management is integraal onderdeel van uw totale Ridder

en bon. En zowel qua percentage als qua (verwachte)

iQ-systeem. Dat is een groot voordeel boven traditionele

kosten.

ERP-systemen zonder integrale projectmodule.

Beheer alle CRM-activiteiten

Mijlpalen monitoren, verantwoordelijken toewijzen

In Ridder iQ Projectmanagement beheert u alle CRM acti-

Als projectmatig bedrijf wilt u belangrijke mijlpalen kunnen

viteiten, zoals e-mail, communicatie, afspraken, taken en

monitoren. Zoals facturatiemomenten, deadlines en

documenten. Al vanaf de verkoopfase! U kunt in die fase

kritische oplevermomenten. Ridder iQ Projectmanagement

ook al grove margeberekeningen maken. CRM, offertebe-

biedt volop mogelijkheden.

heer, orderbeheer en taakbeheer zijn volledig geïntegreerd

Op elk niveau van een project kunt u mijlpalen aanmaken

in deze module. In combinatie met de eveneens geïnti-

en beheren. Hieraan kunt u de medewerkers toewijzen

greerde module Ridder iQ Projectplanning heeft u al vroeg-

die verantwoordelijk zijn voor de kritische afspraken met

tijdig zicht op de invloed van het potentiële project op de

klanten en andere stakeholders. Aan deze mijlpalen kunt u

aanwezige resources en daarmee op de orderstroom.

ook de betalingstermijnen koppelen. Er ontgaat u niets.

“Ridder iQ Projectmanagement helpt de toekomst te
voospellen.”
Real-time inzicht in de financiële kerncijfers

Elke calculatie wordt opgeslagen in de database. Enorm

Wat zijn de kostprijs nog te gaan en het aantal resterende

handig voor het onderling vergelijken van calculatie.

uren per fase? Wat zijn de kostprijs en uren bij oplevering?

Dat biedt u voortschrijdend inzicht in uw projecten. Na

En de actuele margebedragen en margepercentages?

afronding van het project kunt u de diverse stadia van het

Met Ridder iQ Projectmanagement heeft u actueel inzicht

project evalueren. Zo werkt u continue aan verbetering.

in de financiële kerncijfers van een project. Op elk moment
kunt u een project bevriezen en voortgangscalculaties

Ook kosten besparen en planningen halen?

uitdraaien. U monitort op deze manier de actuele voort-

Neem dan contact op met de verkoopafdeling van Trivest

gang én de verwachting. Dit kan op twee manieren: op

Software Group. We vertellen u graag meer, natuurlijk

basis van de theoretische voortgang die het pakket

volledig vrijblijvend.

continue bijwerkt óf via een handmatige voortgang,
bepaald door de projectleider.
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