
Projectmatig werkende organisaties worden door de 
mogelijkheden van Microsoft Dynamics 365 for 
Project Service Automation in staat gesteld om alle 
aspecten van hun bedrijf te verbeteren en mensen, 
processen en technologie samen te brengen. Om 
binnen tijd en budget projecten op te leveren, zijn 
goede ervaringen, efficiënte en effectieve interacties 
en een vertrouwde adviserende relatie vereist. Project 
Service Automation is een totaaloplossing voor het 
verkopen, plannen (resources), tijdig opleveren en 
factureren van projecten. Het levert een ‘out of the 
box’ ervaring met Microsoft apps voor toegevoegde 
productiviteit en machine learning mogelijkheden op 
het device van uw keuze. Zo realiseert u 
gepersonaliseerde, voorspelbare en winstgevende 
klantervaringen.

Microsoft Dynamics 365
FOR PROJECT SERVICE AUTOMATION

Solution

Opportunity management
Geïntegreerde verkoopdashboards geven inzicht in 
opportunities en belangrijke statistieken om winstge-
vendheid en haalbaarheid van projecten te voorspellen. 
Stroomlijn en integreer het proces, zodat de sales ma-
nager snel contracten kan creëren, loonkosten kan vol-
gen en een overzicht van eisen kan genereren. 

Projectplanning
Maak het makkelijk voor uw sales om samen te werken 
met projectmanagers en om werk te definiëren en in te 
schatten met behulp van standaard projecttemplates. 
Visualiseer kosten, benodigde inspanning en de ver-
koopwaarde van het finale klantvoorstel. Verhoog uw 
geloofwaardigheid door samen te werken met klanten 
voor planning, schatting en tracking van projecten.
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Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen door 
hoogontwikkelde technische expertise te combineren met 
diepgaande branchekennis. Prodware is actief in veertien 
landen voor 19.000 actieve klanten. Met 1.275 medewerkers 
behoort Prodware tot de grootste IT-partners voor (middel)
grote organisaties in Europa. 
Prodware, opgericht in 1989, is genoteerd aan de NYSE 
Euronext Parijs en maakt onderdeel uit van de Gaia Index. 
Met een omzet van 180 miljoen euro en een robuuste 
nettowinst is Prodware een fi nancieel gezonde onderneming 
en een stabiele partner voor haar klanten.

Resource management
Maak gebruik van Azure Machine Learning om de juis-
te middelen aan te bevelen voor het juiste werk op ba-
sis van een up-to-date competentie-overzicht en de 
beschikbaarheid van consultants. Zorg voor meer be-
trokkenheid tussen sales, projectmanagers en resource 
managers en voorspel toekomstige klantvragen en de 
toewijzing van middelen. De betrokkenheid van pro-
jectmedewerkers wordt verhoogd door het werken in 
een geïntegreerde totaaloplossing.

Team samenwerking
Office 365 Groups is een krachtige, makkelijk te 
gebruiken, mobielvriendelijke productiviteitstool voor 
projectteams en klanten om te communiceren en 
samen te werken. Geef Office groepen toegang tot 
documenten en stel ze in staat om de status van project 
deliverables te controleren. Bied projectmanagers real-
time status updates voor risicobeheer.

Tijd en onkosten management
Maak het eenvoudig, effectief en efficiënt om geschat-
te en gefactureerde projecttijden te beheren en bij te 
houden door de taken en deliverables met de agenda te 

Klantfacturen
Geef projectmanagers een one-stop-shop dashboard 
om data te herzien, te overschrijven en te tracken en 
alle kosten en tijd die invloed hebben op hun projec-
ten goed te keuren. Zorg ervoor dat de projectfactu-
ren de voorwaarden van het contract weerspiegelen 
en het goedgekeurde werk en bijbehorende kosten 
zichtbaar geprojecteerd zijn door de actuele resultaten 
af te zetten tegen de begroting. Automatiseer de ge-
neratie, goedkeuring en verspreiding van accurate en 
overeenstemmende facturen op basis van templates 
voor e-mail- of printcommunicatie. Maak gebruik van 
de integratie met Microsoft Dynamics 365 for Operati-
ons (Finance) of uw eigen financiële systeem.

Analytics en integratie
Verschaf proactief inzicht met een uniform systeem 
met 360 graden zicht op project en portfolio 
metrics door middel van robuuste analytics en 
interactieve dashboards. Daarnaast biedt het systeem 
dashboards en rapportages aan op het gebied van o.a. 
winstgevendheid, betaalgedrag en forecast.

integreren. Bied de juiste personen toegang tot de juis-
te tools, op het juiste apparaat, met de juiste ervaring 
om tijd en kosten in te voeren en de status van projec-
ten en competentieprofielen te updaten. Bied real-time 
financiële inzichten aan klanten en stel hen in staat om 
samen te werken voor tijdig corrigerende maatregelen. 
Urenregistratie kan ook door middel van een gratis app 
voor tablets en smartphones.


