Naadloos samenwerkende afdelingen en
real-time managementinformatie
FACTSHEET

Houdt jouw organisatie zich bezig met
het verkopen en realiseren van projecten
voor klanten? Dan is het cruciaal dat de
verschillende afdelingen die bijdragen
aan de klantervaring naadloos met elkaar
kunnen samenwerken. Het is namelijk niet
één specifieke afdeling die bepalend is voor
het resultaat dat je boekt voor de klant, maar
de gezamenlijke inspanning van je hele
organisatie.

Practice Management 365 zorgt ervoor dat alle medewerkers
binnen je organisatie beschikken over de tools die ze nodig
hebben om hun werk goed te doen.

De basis hiervoor ligt in een modern softwaresysteem waar alle relevante informatie kan worden
vastgelegd en gedeeld. Dit systeem is ook de basis om jou díe managementinformatie te leveren
op basis waarvan je tijdig, goed onderbouwde beslissingen kunt nemen. Maak kennis met Practice
Management 365 (PM3645) en ontdek wat deze applicatie voor jou kan betekenen.
PM365 is een moderne softwareoplossing die bedrijven helpt om hun medewerkers efficiënter
te laten werken. Daarnaast draagt het bij aan het (verder) verbeteren van de dienstverlening aan
klanten: op basis van het 360-graden klantbeeld beschikt iedereen over de informatie die nodig is
voor het verlenen van een goede service. In dit document lees je hoe PM365 ervoor zorgt dat alle
medewerkers binnen je organisatie beschikken over de tools die ze nodig hebben om hun werk
goed te doen. En hoe het jou inzicht geeft in pijplijn, projectstatus en financiële informatie van
potentiële en lopende projecten.

Uitdagingen Management

Goede tools
• Beschikken onze medewerkers
over goed gereedschap om hun
werk te kunnen doen?

• Worden de beschikbare tools ook

Pijplijn
• Zit er genoeg in de pijplijn om het
maandtarget te halen?

• Zijn er bepaalde verkopers die
qua prognose en resultaten
achterlopen?

consequent en correct gebruikt?

• Zijn de processen en tools
logisch en gebruiks-vriendelijk en
dragen ze bij aan medewerkertevredenheid?

• Hebben verkopers hulp van het
management nodig in het sales
proces?

• Leveren investeringen in
marketingcampagnes voldoende
omzet op?
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Projecten

Financieel

• Hoe krijgt ik inzicht in de realtime

• Kunnen we de kosten van

projectstatus?

• Blijven projecten binnen scope en
budget?

• Hoeveel marge draaien we op de
lopende projecten?

• Hebben we de goede skills in
huis om projecten nu en in de
toekomst met eigen mensen te
kunnen draaien?

projecten vooraf goed begroten?

• Worden facturen tijdig en correct
verstuurd?

• Betalen onze klanten op tijd
en zo niet, hoe kunnen we dat
verbeteren?

Dit regelt PM365 voor management
en directie

Dit zijn de voordelen

• Doordat medewerkers van alle afdelingen met

• Verhoogde controle en voorspelbaarheid van

één en hetzelfde systeem werken, verhoog je de
betrouwbaarheid van je managementinformatie.

• Door het inzicht in kosten en opbrengsten van
marketingcampagnes, weet je wanneer het nut
heeft om in extra campagnes te investeren.
• Een systeem dat verkopers helpt met het nemen
van de juiste stappen in het salesproces verhoogt
de verkoopkansen en de voorspelbaarheid van de
omzet.

• Via eenvoudig zelf te maken en aan te passen

diverse processen binnen je organisatie.

• Naadloze samenwerking en een transparant
klantbeeld over alle afdelingen heen.

• Snel inzicht op basis van up-to-date informatie.
• Ook met beperkte computerkennis, eenvoudig
samenstellen en aanpassen van dashboards.

• Professionele uitstraling van je organisatie en
tevreden medewerkers door inzet van moderne
tools.

dashboards kun je op elk moment lastige vragen
van alle stakeholders adequaat beantwoorden.

Meer weten?
Wil je weten of commerciële functies binnen jouw organisatie optimaal worden ondersteund?
Lees dan het blog ‘Nooit meer zoeken naar relevante data: real-time inzicht in je totale organisatie’.
Of vraag hier een demo aan van PM365 van Accountancy Software.

Voorbeeld
Als manager of directielid van een organisatie die
projecten verkoopt en oplevert, wil je het gevoel
hebben dat je ondanks de complexiteit, je zaken
goed onder controle hebt. Met het nieuwe practice
management systeem kunnen je medewerkers in
één systeem samenwerken en kun je zelf zonder
al te veel moeite de dashboards maken die je
nodig hebt om output en voortgang te kunnen
controleren. Je hoeft dus niet meer keer op keer
je verkopers lastig te vallen om te weten hoe het
staat met de verkoopkansen en welke deals zijn
gewonnen en verloren. Je hebt inzicht in product
targets waar men op achterloopt en kunt op basis
van kosten en baten van marketinginspanningen
bepalen of extra campagnes nuttig zijn. Ook
de voortgang van lopende projecten is van
groot belang voor de continuïteit van je bedrijf.
Daarnaast wil je altijd real-time inzicht hebben
in je debiteuren- en crediteurenbeheer. Tijdig
inzicht in mogelijke risico’s, winstgevendheid en
uitlevertijd voorkomt dat projecten ontsporen met
alle gevolgen van dien. Naadloos samenwerkende
afdelingen en spot-on managementinformatie
maken elke functie efficiënter en leuker.
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