
Verhoog de financiële zichtbaarheid 
en prestaties van jouw projecten en 
bestuur een winstgevende 
projectgeoriënteerde onderneming.

Als je in een project georiënteerd organisatie werkt, zul je deze uitdagingen en de behoefte aan 
optimale werkprocessen herkennen:

De standaard projectfunctionaliteit in 
Dynamics 365 Business Central helpt je bij 
het beheren van projecten en contracten voor 
jouw organisatie. Met deze functionaliteit 
kunnen gebruikers projectstructuren 
definiëren, projecttaken plannen en beheren, 
items voor een project kopen en project-
budgetten en de actuele uitgaven beheren. 
Geleverd werk (inclusief urenregistratie), 
diensten of producten voor een project 
worden gefactureerd aan klanten. 

De Prodware Project Management App voor 
Dynamics 365 Business Central brengt deze 
functionaliteit een paar stappen verder, 
verhoogt de efficiëntie en flexibiliteit van het 
beheer van projecten en geeft betere inzichten. 
Deze app biedt een gestandaardiseerde 
structuur en sjablonen, waardoor gebruikers 
van projecten of contracten repetitieve acties 
kunnen verminderen en projecten in de 
organisatie kunnen standaardiseren. Dit 
resulteert in tijdsbesparing en foutreductie 
en vergroot de mogelijkheid om projecten op 
tijd en binnen budget af te ronden.

Waarom kiezen voor Prodware Project 
Management voor Dynamics 365 
Business Central?

"We hebben extra functionaliteit 
nodig, die werkt binnen ons bestaande 
Dynamics 365 Business Central-
systeem en die voldoet aan onze 
specifieke behoeften om projecten 
goed te beheren."

"Het is belangrijk dat we de operationele 
middelen hebben om projecten efficiënt uit te 
voeren, om planningen en middelen te volgen. 
Als we een kritieke deadline missen, heeft dat 
gevolgen voor ons vermogen om te leveren, 
dus zichtbaarheid is essentieel.”

"Wij hebben meer financieel inzicht in 
onze projecten nodig om betere 
zakelijke beslissingen te kunnen 
nemen. We hebben inzichten nodig om 
ervoor te zorgen dat we onze projecten 
binnen het budget opleveren.”

Prodware Project Management App 
functionaliteit omvat:

Zorgen dragen voor een succesvolle 
projectuitvoering en winstgevendheid met 
planning, resourcing, tracking, kostenberekening, 
facturering, boekhouding en real-time intelligence.

De classificatie van projecten op basis van de 
rapportagebehoeften van de klant en met 
uniforme structuren en definities, zodat 
projecten beter kunnen worden vergeleken 
en beheerd.

De categorisering van projecten die de structuur 
van de organisatie weerspiegelen.

Het automatisch aanmaken van facturen 
binnen periodes per klant op basis van 
factuurtermijnschema's.
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Financiële classi�caties

Financiële classificaties kunnen worden gebruikt om 
globaal maar ook project specifiek werk en bijkomende 
kosten van het project te classificeren en te budgetteren.

Classificaties kunnen worden gebruikt in financiële 
analyse en rapportage.

Dit houdt het projectbudget versus de geclassificeerde 
kosten transparant en maakt het ook mogelijk om 
geclassificeerde kosten tussen onderling projecten te 

Business Central maakt het mogelijk om verkoop-, 
inkoop- en serviceorders te autoriseren door 
verschillende afdelingen of divisies binnen de 
organisatie. Deze app breidt deze autorisatie 
functionaliteit uit naar projecten. De divisie kan per 
gebruiker worden toegewezen.

De verantwoordelijke Divisie kan worden opgenomen 
in het Projectsjabloon.

Deze autorisatie is niet alleen van toepassing op de 
projecten, maar ook op de bijbehorende inkoop- en 
verkoopdocumenten.
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Organisaties die profiteren van Prodware Project Management voor Business Central 

De Project Management apps voor Business Central hebben een toegevoegde waarde voor 
projectgeoriënteerde organisaties in diverse branches, zoals productie, distributie, technische 
dienstverlening en professionele dienstverlening. Organisaties die meer geavanceerde project-
managementfunctionaliteit nodig hebben om hun organisatie goed te runnen.

Bedrijven die hun verkoop-, resourcing-, projectmanagement- en financiële teams willen 
verbinden binnen één enkele applicatie om de oplevering van projecten te versnellen en de 
winstgevendheid te maximaliseren, zullen hier echt van profiteren.

Deze apps werken samen om de volledige functionaliteit te bieden. Elke app kan afzonderlijk worden 
aangeschaft echter voor sommige apps zijn andere apps noodzakelijk.

De Project Management suite heeft 8 apps 

De Projectsjabloon app creëert nieuwe projecten met 
voor gedefinieerde structuren en projectkenmerken.

Deze functionaliteit stelt beheerders van projecten of 
contracten in staat om repetitieve handelingen te 
verminderen en projecten in de organisatie te 
standaardiseren, wat tijd bespaart en fouten vermindert.

Factuursjablonen worden ingesteld om een facture-
ringsschema op te stellen om periodiek of in 
overeengekomen termijnen te factureren.

Herberekening van het factureringsschema kan 
worden uitgevoerd als de factuurwaarde of de 
termijnen moeten worden aangepast.

De factuursjabloon verhoogt de efficiëntie en vermindert 
fouten doordat gebruikers automatisch vaste 
factureringsschema's genereren in plaats van de 
schema’s met de berekeningen handmatig vast te 
leggen.

Verzamelfactuur stelt de gebruiker in staat om de 
facturen groepsgewijs aan te maken en ze te groeperen 
per periode, per project en per orderklant, factuurklant or 
bezorgadres.

Met deze functie worden facturen niet vergeten en 
kunnen ze op tijd worden verzameld, geboekt en als 
pdf worden verzonden, zodat de projecten in real time 
worden bijgewerkt.

Met de app Kenmerken kan een onbeperkt aantal 
kenmerken aan projecten worden gekoppeld, om 
projecten te groeperen, te identificeren en referenties 
van belanghebbenden vast te leggen. Kenmerken 
kunnen ook met of zonder default waarden in projects-
jablonen worden opgenomen. Zoeken, verzamelen en 
vergelijken op basis van projectkenmerken bespaart de 
projectmanager tijd en brengt waardevolle inzichten.
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Leg de afschrijvingen van de vaste activa op het 
project vast.

Door de kosten zoals afschrijvingen, onderhoud, verze-
keringen en de opbrengsten zoals huur van de vaste 
activa, als project vast te leggen, wordt de teruggave 
direct in een overzichtelijke sub-administratie aange-
maakt, terwijl deze anders uit het grootboek moet 
worden gehaald.
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Datum �lter

Met het datumfilter worden alleen de actuele 
detailgegevens van de geselecteerde periode 
getoond.

Vooral daar waar projecten een doorlopend karakter 
hebben in maanden en zelfs jaren, houdt de project-
manager het overzicht op de huidige projectregels.

Onderstaand schema toont de 8 apps (lichtblauw) in relatie tot elkaar maar ook tot de standaard 
functionaliteiten in Dynamics 365 Business Central (donkerblauw). 

Neem contact op met Prodware over het volledig afstemmen van jouw Dynamics 365 Business Central 
systeem op jouw eigen procesbehoeften vanuit de organisatie.  
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